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O
خاتم  عىل  والسالم  والصالة  البيان،  علمه  اإلنسان  خلق  القرآن  عّلم  هلل،  احلمد 
األنبياء واملرسلني حممد بن عبد اهلل وعىل آله وصحابته أمجعني، أما بعد، فإن مما يوجُبه 
اإلسالم عىل من دخل فيه أن يضع لغة العرب يف املقام األول؛ إذ هبا جاء الوحي، وكان 
ضون عىل ذلك؛ وأعىل ما كان لدهيم من علومها الشعر اجلاهيل،  الصحابة M ُيرِّ
قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب I: »كان الشعر علم قوم مل يكن هلم علم أصحُّ 
منه«، وكَتَب إىل أيب موسى األشعري I: »ُمر َمن ِقَبَلك بتعلُّم الشعر؛ فإنه يدّل عىل 
معايل األخالق، وصواب الرأي، ومعرفة األنساب«، وقال ابن عباس L: »الشعر 
ديوان العرب، هو أول علم العرب، عليكم شعَر اجلاهلية وشعر احلجاز«. فال ريب إذن 

ل ما ُيعنى به من لغتهم إلدراك أساليبهم يف البيان. يف أن ِشْعر العرب من أوَّ

الاً العموم يف قول عمر I يف نعت شعر اجلاهلية:  وينبغي للعاقل أن يقف متأمِّ
»مل يكن هلم علم أصحُّ منه«، يقول حممود حممد شاكر V: »كان لدى عرب اجلاهلية 
شعٌر  أكثُره  النفس،  يف  عام  اإلفصاح  ألساليب  جامٍع  نبيل  رشيف  كالم  من  هائل  قدٌر 
د هذه  د األغراض، يتناول كلَّ ما حتتاُج النفوُس إىل اإلبانة عنه عىل تعدُّ ع املعاين متعدِّ متنوِّ
قه عمَل كبريهم وصغريهم، ورجاهلم ونسائهم،  ُل يف ذلك وتذوُّ احلاجات، وكان التأمُّ
باديتهم ويف  وأرشافهم وعامتهم، وأحرارهم ومواليهم، والقسَط األوفر يف حياهتم يف 
م النار من الشَغف به واإلحلاح  هم ويف هلوهم، وكانوا عىل ِمْثل َترضُّ حارضهتم، ويف ِجدِّ

عليه حتى ُصقلت ذاكرهتم فَوَعت، وُأرِهف به إحساُسهم فميَّز بعَضه من بعض«.

وكان معرفة الشعر والبرُص به ومتثُُّله فاشياًا عند العرب، وأظلَّهم اإلسالم وهم عىل 
تلك احلال، وحاهلُم يف هذا أشَهُر من أن ُتذكر.
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»هل  فقال:   ،H النبي  أردفني  قال:   I الثقفّي  سويد  بن  الرشيد  عن 
معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟« قلت: نعم، قال: »هيه«، فأنشدته بيتاًا، ثم 
قال:   I سمرة  بن  جابر  وعن  بيت.  مائة  أمتمت  حتى  بيتاًا،  فأنشدته  »هيه«،  قال: 
»جالست رسول اهلل H أكثر من مائة مرة، فكان أصحاُبه يتناشدون األشعار، 

ويتذاكرون أمر اجلاهلية، فربام تبسم«. 

وقال الشعبّي V: »كان أبو بكر رمحة اهلل عليه يقول الشعر، وعمر يقول الشعر، 
وكان عيّل أشعر الثالثة، رمحة اهلل عليهم«، وعن حمّمد بن ساّلم اجلَُمِحّي عن بعض أشياخه 
قال: »كان عمر بن اخلطاب I ال يكاد َيعِرض له أمٌر إال أنشد فيه بيَت شعر«، وجاء 
ف   عن زيد بن ثابت I أنه »روى من شعِر كعب بن مالك تسعني قصيدة«، وقال مطرِّ
ري V: »صحبت عمران بن حصني من الكوفة إىل البرصة، فام  خِّ ابن عبد اهلل بن الشِّ
ا«، وقال عبد اهلل بن عبيد بن عمري الليثي V: »كان  أتى علينا يوم إال أنَشَدنا فيه شعراً
البيت«،  َيُطوفان حول  الشعر ومها  يتناشدان   H النبي  جالن من أصحاب  الرَّ
وكانت عائشة J حتفظ من شعر لبيد I اثني عرش ألف بيت، وقال أبو الزناد 
ا َأْروى لشعٍر من عروة، فقيل له: ما أرواك يا أبا عبد اهلل! فقال: ما  V: ما رأيُت أحداً
ا. وعن أيب خالد  روايتي يف رواية عائشة؟!، ما كان َينِْزل هبا يشٌء إال َأنَشَدت فيه شعراً
فَلَعلَّهم   ،H حممد  أصحاب  من  حلقٍة  يف  أجلس  كنُت   : قال   V الوالبي 
ل �: ومل يبق أحٌد من أصحاب  أاّل َيذكروا إاّل الشعَر حتى يتفّرقوا،  قال املفضَّ

 

عر ومتّثل به. رسول اهلل H إاّل وقد قال الشِّ

ينََورّي V: »قّل أحٌد  وكذلك كان األمر فيام تال من األزمنة، بل قال ابن قتيبة الدِّ
له أدنى ُمْسكة من أدٍب وله أدنى حّظ من َطْبٍع إاّل وقد قال من الشعر شيئاًا«، وذلك ألّن 
العلم بالشعر وال سيام الشعر اجلاهيل هو الدرس األول يف معرفة القرآِن العظيم آيِة النبّي 
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ما  ذكر  سياق  يف   V الشافعّي  اإلمام  يقول  تعاىل،  اهلل  دين  يف  الفقه  ويف   H
ا بالشعر، وما يتاج إليه للسنة  ا باللغة، بصرياً جيب أن يكون عليه املفتي: »...ويكون بصرياً
ا بأشعار العرب، قال  والقرآن، وَيستعمل هذا مع اإلنصاف...«، وكان هو V بصرياً
ي مصعب بن عبد اهلل -يعني الزبريي- أشعار هذيل  الزبري بن بكار V: أمىل عيلَّ عمِّ
ووقائعها وأيامها، ثم قال: أماله يا بني عيلَّ شابٌّ من قريش ما رأيت بعيني مثله حممد بن 
إدريس الشافعي من أّوله إىل آخره حفظاًا! فقلت له: يا أبا عبد اهلل، أين أنت هبذا الزمن عن 
الفقه؟ فقال: »إياه أردت«، وعن أيب عثامن املازين V قال: سمعت األصمعي يقول: 
نَْفرى عىل الشافعيِّ بمكة، وقال األزهري V: »..فعلينا أن نجتهد يف  قرأُت شعر الشَّ
ل بتعلمه إىل معرفة رضوب خطاب الكتاب، ثم السنن املبينة جلُمل التنزيل  تعلُّم ما ُيتوصَّ
املوضحة للتأويل؛ لتنتفَي عنّا الشبهُة الداخلة عىل كثرٍي من رؤساء أهل الزيغ واإلحلاد، 
ثم عىل رؤوس ذوي األهواء والبدع، الذين تأّولوا بآرائهم املدخولة فأخطأوا، وتكلموا 

يف كتاب اهلل جل وعز بلكنتهم العجمية دون معرفٍة ثاقبة فضلُّوا وأضلُّوا«.
التزهيد يف الشعر والتهوين من شأنه َلهو ِمن الزيغ عن هنج السداد يف العلم  وإن 
والعبادة، ومن صنيع األعاجم وأشباه األعاجم؛ يقول سعيد بن املسيِّب V -وهو 
إن  له:  قيل  ملا  زمانه-  التابعني يف  I وسيِّد  أيب هريرة  السبعة وصهُر  الفقهاء  أحد 
ا أعجميًّا«، وجاء عن  ا من العراق ال َيَرْون إنشاد الشعر!، فقال: »لقد نسكوا ُنسكاً قوماً
ابن شهاب V مثُله، وإنام الشعُر كالٌم كام جاء عن الصادق املصدوق H أنه 
قال: »الشعر مبنزلة الكالم، َحَسُنه كَحَسن الكالم، وقبيُحه كقبيح الكالم«، وقد بنّي 
العلامء بلغة العرب وبحديث رسول اهلل H املراد باإلطالق الوارد يف احلديث 
املرفوع: »ألن ميتلئ جوف أحدكم قيًحا خرٌي له من أن ميتلئ شعًرا«، وأنه حمموٌل عىل 
الشعر حّتى شغله عاّم  َمن غلب عليه  أو عىل   ،H النبّي  به  الذي ُهجي  الشعر 

عداه من الواجبات واملستحّبات، وقد أطال الطربيُّ V يف حترير هذه القضية.
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يوسف  احلّجاج  أبو  مجعه  الذي  الديواَن  اجلاهيّل  الشعر  دراسة  يف  اشتهر  مما  وإّن  هذا 

 

نَتَمِرّي املتوفَّ سنة V 476، اختار فيه أشعار  ابن سليامن بن عيسى املعروف باألعلم الشَّ
َعَبدة  الذبياين وعلقمة بن  الِكندي والنابغة  القيس بن ُحجر  ستة من شعراء اجلاهلية امرئ 
التميمي الفحل وزهري بن أيب سلمى املزين وطرفة بن العبد البكري وعنرتة بن شداد العبيس، 
ثم رَشَحها األعلم نفُسه، ورشحها كذلك الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب البطليويّس املتوفَّ 
ا وحفظاًا. سنة V 494، وُعني العلامء والشعراء والفقهاء بالديوان دراسة وتعلياماً ورشحاً

وهذه الطُّّرة التي نحن بصدد إخراجها امتداٌد لتلك العناية بالديوان، دّوهنا الشيخ 
9 لدى قراءته عىل شيخه العالمة أمحدُّ بن حممذ  العالمة حممد األمني بن احلسن 
فال احلسني V، والطُّّرة تعليق خمترص حمَكم يوضع بياناًا أللفاظ أصٍل ما ُبغيَة حفظِهام 
بني  متداولة  عّدة  ا  املنوال طرراً احلسن عىل هذا  بن  األمني  الشيخ حممد  ر  وقد حرَّ ا،  معاً
دارسيها وهي بخط يده، وغالبها مكتوب باخلط املغريب، فجاءت إشارته بطباعتها باخلط 
ا بإذن اهلل تعاىل، وطريقة الطرر هذه طريقة جرى عليها  املرشقي ليعّم النفع، وستنرش تباعاً
العلامء يف بالد شنقيط حلفظ نصوص العلم، وهي ُتنبئ عن نظٍر أصيل يف ضبط العلم، 
أمة  السابقني من علامء  بقي من طرق  ما  الضياع، بل هي  واألمانِة يف محِله ومحايته من 
اإلسالم يف التلقني والعمل، بعد التدمري املفِزع الذي دخل عىل مناهج التعليم يف ديار 

املسلمني، وهلل األمر من قبل ومن بعد.

املدينة املنورة
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مقدمة صاحب الطرة 9

#

وصىل اهلل وسلم عىل أفضل وخاتم األنبياء واملرسلني وعليهم أمجعني وعىل آل حممد 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. أما بعد:

وأخف  معاناة  بأقل  املقروءات  حفظ  ملريد  املناسبة  الكلامت  القليلة  الطرة  فهذه 
مشافهة  من  ا  أساساً أخذهتا  املعروفني،  الستة  الشعراء  ديوان  عىل  وضعتها  تضحيات 
شيخي وحبي ذي الفضل والربكات الشيخ أمحدُّ بن حممذ فال احلسنّي احلسن األقوال 
ا نفرح به يوم ُتبىل الرسائر ويفوز أهل اإلخالص  ا حمضاً واألفعال ريض اهلل عنا وعنه رضاً

وطيبو الضامئر.
الديوان،  إىل بعض رشاح هذا  العبارات  أرجع يف بعض  األحوال  هذا ويف بعض 
وذلك عندما ال أحفظ من الشيخ تركيباًا يمكن حفظه إما لوضوح املعنى فلم يكن داٍع 
لذلك الرتكيب أو لضيق فرصة الكتابة كام لو كان وقت القراءة يف حال انشغال الشيخ 

ا يف الطريق أو يامرس عمالاً آخر.  بعمل ككونه سائراً

ا يف املائة من كالم الشيخ رمحه اهلل رمحة واسعة  ا ليس ُيعّد واحداً مع أن ذلك كله قليل جدًّ
وبارك يف ذويه عامة وبنيه خاصة وطالبه األخيار؛ إنه ويّل ذلك والقادر عليه. وكانت قراءيت 

هلذه الطرة خالل سنتي ست وثامنني وسبع وثامنني بعد ألف وثالثامئة من اهلجرة.
. ا، وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم تسلياماً واحلمد هلل رب العاملني قبالاً وبعداً

كتبه
حممد األمني بن احلسن بن سيدي عبد القادر املسومي املوريتاني

غفر اهلل له ولسائر ذويه وللمسلمني أمجعني
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قال علقمة بن َعَبدة التميمي الفحل: 
َطروُب  احِلسان  يف  قلٌب  بك  َطحا  َمشيُب1 حاَن   َ َعصرْ الشباب  ُبَعيرَْد 

َولرُْيها  َش��طَّ  وق��د  َليرْىل  ُتكلِّفني  وُخطوُب2 بيننا  َع���واٍد  وع��ادت 

�م��ٌة ال ُي�س��ت�ط�اع َكالُمه�ا ُم�ن�عَّ َرقيُب3 ُت���زار  أن  ِم��ن  باهبا  ع��ىل 

ه  ِسَّ ُتفِش  مل  البعُل  عنها  غاب  إذا  َيؤوُب4 حني  البعِل  إياَب  وُتريض 

ٍر  مغمَّ وب��ني  بيني  َت��ع��ِديل  ف��ال  َتصوُب5 حيث  الُمزن  َروايا  سَقتِك 

وع��ارٌض َحبِيٍّ  ذو  ي��اٍن  َسقاِك  َجنوُب6 الَعيشِّ  َجنرَْح  به  َت��روح 

َرَبِعّيًة  ِذك��ُره��ا  ما  أم  أن��َت  وم��ا  َقلِيُب7 َم���داَء  َث���ررْ م��ن  هل��ا  ُيَ���طُّ 

فإنني بالنساء  َت��س��أل��وين  ف��إن  طبيُب8 ال��ن��س��اء  ب����أدواء  بصري 

ماُله  َقلَّ  أو  املرء  رأُس  شاَب  إذا  َنصيُب9 ُودِّه����ّن  ِم��ن  ل��ه  فليس 

نه  َعلِمرْ حيث  امل��ال  َث��راَء  ن  ُي���ِردرْ َعجيُب10 عندهّن  الشباب  ُخ  وَشرْ

بَجرسة  عنك  اهل��مَّ  وَس��لِّ  فَدعها  َخبِيُب11 داف  ب��ال��رِّ فيها  ك  كهمِّ

ُضلوِعها َركِيَب  أفنى  وناِجيٍة  ��ٌر ف����ُدؤوُب12 وح��اِرَك��ه��ا َت��جُّ

وكأهنا  ى  الرسُّ ِغّب  عن  وُتصبِح  َشُبوُب13 الَقنِيص  َتخشى  ُمولَّعٌة 

ط��ى هل��ا وأراده���ا ��َق ب��األَررْ َت��ع��فَّ وَكلِيُب14 َنبرَْلهم  ترْ  ف��َب��ذَّ رج��اٌل 

ناقتي  َأعملُت  اب  الوهَّ احلارث  إىل  َوِجيُب15 َي��نِي  َ وال��ُق��صرْ لَكلرْكلِها 

نائًيا ك��ان  ام��رئ  داَر  لُتبرْلَِغني  َق��ُروُب16 ن��داَك  من  َبتني  قرَّ فقد 

َوِجيُفها  كان  اللعن  أبيت  إليك  َمِهيُب17 ُل�هّن  َهورْ بمشتبِهات 
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َعِشّيًة ال��ظِّ��الل  َأف��ي��اَء  َت��َت��بَّ��ُع  ع��ىل ُط����ُرق ك��أهن��ّن ُس��ُب��وُب18

والح��ٌب الفرقدان  إليك  ه��داين  ُعُلوُب19 املِ��ت��ان  أص��واء  ف��وق  له 

ِعظامها  فأما  َرى  الَحسرْ ِجَيُف  هبا  فَصلِيُب20 ِجلدها  وأم��ا  فبِيٌض 

رُدت���ا م���اًء ك���أّن ِج��اَم��ه ف���َأورْ وَصبِيُب21 مًعا  ِحنّاٌء  ��ن  األَجرْ ِمن 

َتَعف  فإن  احلياض  ن  ِدمرْ عىل  ُتراُد  ى رح��ل��ٌة ف��ُرُك��وُب22 ف��إن ال��ُم��ن��دَّ

أمانتي  إليك  َأفرَْضترْ  امرؤ  وأنت  ُرُب��وُب23 فِضعُت  ترْني  َربَّ وَقبرْلك 

َربِيَبها عوف  بن  كعب  بنو  فأدَّت  َربِيُب24 اجلنود  بعض  يف  وُغ���وِدَر 

منهُم ن  اجَل��ورْ ف��ارُس  لوال  ف��واهلل  َحبِيُب25 واإلي���اُب  خزايا  آلُب��وا 

ُحُجوله  َتِغيب  حتى  م��ه  ُت��ق��دِّ وُب26 َضُ الدارعني  لَبيِض  وأنت 

عليها  حديٍد  ِسب���ايَل  ُمظاِهُر  وَرُس��وُب27 ِمخَذٌم  ُسيوٍف  َعِقياَل 

بَكبرِْشهم اتََّقوك  حتى  فجالدَتم  ُغروُب28 النهار  ِمن شمس  وقد حان 

بِمثلِها  ُي��اُد  ال  ٍس  بنَفرْ َت��ُج��ود  َتطِيُب29 اللقاء  ي��وم  هب��ا  وأن��ت 

ِحفاظِها أهُل  َغّساَن  ِمن  وقاَتل  وَشبِيُب30 جاَلَدترْ  وق��اٌس  وِهنرٌْب 

عليهُم احلديد  أب��داَن  ُتَخشِخش  كا َخشخَشترْ َيبرَْس احلصاد َجنُوُب31

َلبانه حتت  األوس  رج��اَل  ك��أّن  وَعتِيُب32 مًعا  َج��لٌّ  َجمعترْ  وم��ا 

فداِحٌض الساء  ُب  َسقرْ فوقهم  َرغا  وسليُب33 ُيستَلب  مل  ته  بِشكَّ

َسحابٌة عليهم  صاَبت  ك��أهّن��ُم  َص��واع��ُق��ه��ا ل��ط��ريه��ّن َدبِ��ي��ُب34

بلِجاِمها َشطرْبة  إال  َي��ن��ُج  فلم  َنِجيُب35 كالقناة  طِ��ِم��رٌّ  وإال 

كأّنه ِح��ف��اظ  ذو  َك��ِم��يٌّ  وإال  َخِضيُب36 الظَُّبات  َحدِّ  من  ابَتلَّ  با 
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بنِعمٍة َخَبطَت  قد  حيٍّ  كل  ويف  َذُن��وُب37 ن��داك  ِم��ن  لشأٍس  فَحقَّ 

ُه َقبيَلُ إال  الناس  يف  ِمثُله  وم��ا  َق��ري��ُب38 ل���ذاك  داٍن  وال  ُم��س��اٍو 

َجنابٍة  ع��ن  ن��ائ��اًل  حَت��ِرَم��نِّ��ي  ف��ال  غريُب39 الِقباب  ��ط  َوسرْ ام��رٌؤ  فإين 

ٍَك ل��َم���رْ ولكن  إلن��يٍّ  فلسَت  َيُصوُب40 الساء  ج��وِّ  ِم��ن  َل  َت��ن��زَّ

                    
َطروُب  احِلسان  يف  قلٌب  بك  َطحا  َمشيُب1 حاَن   َ َعصرْ الشباب  ُبَعيرَْد 

حسنة  مجع  احلسان(  )يف  الصنوبرّي  الشكل  قلب(  )بك  وذهب  اتسع  )طحا( 
الشباب(  )ُبَعيرَْد  الفزع  أو  الفرح  شدة  من  اإلنسان  تعرو  خفة  الطرب،  كثري  )طروب( 
خالف الكهولة )عص( زمن )حان( َقُرب )مشيب( بياض الرأس، أو دخول الرجل يف 

زمن الشيب.

َولرُْيها  َش��طَّ  وق��د  َليرْىل  ُتكلِّفني  وُخطوُب2 بيننا  َع���واٍد  وع��ادت 

َبعد عهده هبا  )وليها( قرهبا  َبُعد  )وقد شط(  الدنو منها  )تكلفني ليىل( تدعوين إىل 
األمر  وهو  خطب،  مجع  وخطوب(  )بيننا  وشواغل  موانع  )عواد(  رجعت  )وعادت( 

العظيم ]ڇ ڇ ڇ ڇ[:
اخلَ��ْط��ُب  منها  اخل��ط��وُب  ِخْطُبأم���وٌر  النساء  وخ��اط��ب  ف��رٌد 
اخلُْطُب  ثم  ُتخَطب  التي  مج���ٌع ألخ��َط��ٍب ب��ال ارت��ي��اِبك��ذا 

»َأخَطب«، أي: أخرض.

�م��ٌة ال ُي�س�ت�ط�اع َك�الُمه�ا ُم�ن�عَّ َرقيُب3 ُت���زار  أن  ِم��ن  باهبا  ع��ىل 

)عىل  فُتَكلَّم  إليها  يوصل  ال  كالمها(  يستطاع  )ال  والغذاء  العيشة  حسنة  )منعمة( 
ا )رقيب( مانع هلا. باهبا( بيتها )من أن تزار( تقصد شوقاً
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ه  ِسَّ ُتفِش  مل  البعُل  عنها  غاب  إذا  َيؤوُب4 حني  البعِل  إياَب  وُتريض 

ق وُتظِهر )سه( ما يكتم )وتريض إياب(  )إذا غاب عنها البعل( الزوج )مل تفش( ُتفرِّ
رجوع )البعل حني يؤوب( أو »يثوب«، كالمها: يرجع.

ٍر  مغمَّ وب��ني  بيني  َت��ع��ِديل  ف��ال  َتصوُب5 حيث  الُمزن  َروايا  سَقتِك 

)فال تعديل( تسوي )بيني وبني مغمر( جهول غري جمرب األمور، كأنه غمره اجلهل، 
للبعري  تقال  ا  أيضاً وهي  املاء،  حتمل  التي  للمزنة  راوية،  مجع  روايا(  )سقتك  سرته  أي: 

الذي ُيسقى عليه )املزن حيث تصوب( تقصد وتنزل.

وع��ارٌض َحبِيٍّ  ذو  ي��اٍن  َسقاِك  َجنوُب6 الَعيشِّ  َجنرَْح  به  َت��روح 

)سقاك( سحاب )ياٍن ذو( نوء )حبي( احلبيُّ واحلايب: النوء الداين من األرض، أو 
الداين بعضه من بعض كأنه يتبي:

َحْبَوْه  اْجعل  امل��رة  َحَبوَت  ِح��ْب��َوْهومن  احتباٍء  ذي  من  وهيئٌة 
بُحْبَوْه  ُت��رد  إن  واك��رِس  م��ا ُي��ت��َب��ى ب��ه م��ن األث����واِبوُض��مَّ 

)وعارٌض( متعرض يف األفق، ]ڑ ک[ اآلية )تروح به جنح( بالفتح )العيش( حني 
َجنِْح الشمس إىل الغروب، أي: ميِلها:

َجنُْح  اجل��ن��اَح  ورضُب���ك  ِج��نْ��ُحَم��ي��ٌل  واجل��ن��اب  ل��ي��ٍل  ُل  أوَّ
مج��ع َج���نُ���وح مَج����ٍل َخ��ّب��اِبوم��ائ��الٌت م��ن ن��ش��اٍط ُج��نْ��ُح 

)جنوب( كصبور: ريح تقابل الشامل.

َرَبِعّيًة  ِذك��ُره��ا  ما  أم  أن��َت  وم��ا  َقلِيُب7 َم���داَء  َث���ررْ م��ن  هل��ا  ُيَ���طُّ 

ظ باسمها، أو عدم نسياهنا: )وما أنت أم ما ذكرها( تلفُّ
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ْكُر  الذَّ فْهو  َك��ُر  ال��ذَّ ي��رَضِب  وك���ل م��ق��روء ول��ف��ٍظ ِذْك����ُرإن 
األع���راِبوض���دُّ إغ��ف��ال ب��ق��ل��ٍب ُذْك���ُر  ُم��ش��افِ��ُه  روى  ك��ذا 

)ربعية( منسوبة إىل ربيعة )يط( ُيَفر )هلا من ثرمداء( موضع، أو ماء يف بالد بني سعد 
)قليب( بئر مل ُتطَو.

فإنني بالنساء  َت��س��أل��وين  ف��إن  طبيُب8 ال��ن��س��اء  ب����أدواء  بصري 
ڭ[  ڭ  ۓ  ۓ  ]ے  عامل،  بصري(  فإنني  )النساء  عن  ب�(  تسألوين  )فإن 

)بأدواء النساء( مجع داء، أي: مرض )طبيب( عامل.

ماُله  َقلَّ  أو  املرء  رأُس  شاَب  إذا  َنصيُب9 ُودِّه����ّن  ِم��ن  ل��ه  فليس 
)إذا شاب رأس املرء أو قل ماله فليس له من ودهن( ووداِدهن: حّبهن، كقوله: 

ماُله ق��ّل  م��ن  يببن  ال  ساأراه���ن  وقوَّ فيه  الشيب  رأين  من  وال 
)نصيب( حظ.

نه  َعلِمرْ حيث  امل��ال  َث��راَء  ن  ُي���ِردرْ َعجيُب10 عندهّن  الشباب  ُخ  وَشرْ
)الشباب(  )وشخ( أول  َتيقنَّه  )املال حيث علمنه(  بالفتح واملد كثرة  ثراء(  )ُيردن 

 :I ضد الشيب )عندهّن َعجيُب( قال حسان
األس� والشَعَر  الشباب  خ  رَشْ ُجنوناإّن  ك��ان  ُي��ع��اَص  مل  م��ا  ���وَد 

بَجرسة  عنك  اهل��مَّ  وَس��لِّ  فَدعها  َخبِيُب11 داف  ب��ال��رِّ فيها  ك  كهمِّ
)اهلم( احلزن )عنك ب��(�ناقة )جرسة( مقدامة أو  )فدعها( اتركها )وسل( اكشف 

طويلة تشبه اجلرس، وهو ما يعرب به البحر:
َج��رْسُ  قيل  واجل���ريء  والُجْسُرللضخم   ٌ ب��نيِّ ف��اٍش  والِجْسر 
ُذْع���ُر  ل��دهي��م ج����رأٌة ال  ب��ال��َه��ّي��اِبق���وم  ليس  َج��س��وٍر  مج��ع 
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ا )خبيب(  )كهمك( إرادتك )فيها بالرداف( مجع رديف، أو مصدر رادف، أي: صار رديفاً
سرٌي دون الَعْدو.

ُضلوِعها َركِيَب  أفنى  وناِجيٍة  ��ٌر ف����ُدؤوُب12 وح��اِرَك��ه��ا َت��جُّ

بمعنى  وحلم،  شحم  من  ركبها  ما  )ركيب(  وأذهب  أعدم  )أفنى(  ناقة  )وناجية( 

)تجر( سري يف  مقدم سنامها  )وحاركها(  ِضلع  )ضلوعها( عظام جنبيها، مجع  راكب 

اهلاجرة )فدؤوب( إحلاح يف السري وِجّد وتعب.

وكأهنا  ى  الرسُّ ِغّب  عن  وُتصبِح  َشُبوُب13 الَقنِيص  َتخشى  ُمولَّعٌة 

وحش  بقرة  )وكأهنا(  الليل  عامة  سري  )الرسى(  عقب  )غب(  َبعد  عن(  )وُتصبح 

)مولعة( فيها خطوط سود )ختشى( ختاف )القنيص( الصائد مبالغة يف القنص، قال:

له حلت  مل��ن  قنص  م��ا  ش��اة  حت��رِمي��ا  مل  وليتها  ع��يلَّ  ح��رَم��ت 
)شبوب( ُمسنّة.

ط��ى هل��ا وأراده���ا ��َق ب��األَررْ َت��ع��فَّ وَكلِيُب14 َنبرَْلهم  ترْ  ف��َب��ذَّ رج��اٌل 
)هلا  ثمره كالُعنّاب  أرطاة: شجر رميّل  )باألرطى( اسم جنس  )تعفق( الذ واسترت 
وأرادها( طلبها )رجال فبذت( سبقت وغلبت )نبلهم( اسم مجع سهم )وَكلِيب( مجاعة 

الكالب، اسم مجع كلب.

ناقتي  َأعملُت  اب  الوهَّ احلارث  إىل  َوِجيُب15 َي��نِي  َ وال��ُق��صرْ لَكلرْكلِها 
)إىل احلارث الوهاب( كثري اهلبة )أعملت ناقتي( صريهتا عاملة، أي: تسري )لكلكلها( 
صدرها )والُقصيني( تثنية قرصى للعظمني الذين يليان اخلارصتني )وجيب( رعدة يف 

القلب من شدة السري.
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نائًيا ك��ان  ام��رئ  داَر  لُتبرْلَِغني  َق��ُروُب16 ن��داَك  من  َبتني  قرَّ فقد 
)قروب( اسم  نداك( جودك  قربتني من  )فقد  ا  بعيداً نائيا(  امرئ كان  دار  )لتبلغني 

ناقته، مشتق من َقَرْبت املاَء، أي: طلبته، أو صفة مبالغة منه.

َوِجيُفها  كان  اللعن  أبيت  إليك  َمِهي�ُب17 ُل�ه�ّن  َهورْ بمش�تبِهات 
]ڄ ڄ ڄ  تعاىل:  قال  الرسيع،  اللعن كان وجيفها( سريها  أبيت  )إليك 
ڃ ڃ ڃ  ڃ [ )ب��(�طرق )مشتبهات( ال هيتدى هبا الشتباهها )هوهلن( فزعهن 

وخوفهن )مهيب( خموف.

َعِشّيًة ال��ظِّ��الل  َأف��ي��اَء  َت��َت��بَّ��ُع  ع��ىل ُط����ُرق ك��أهن��ّن ُس��ُب��وُب18
)تتبع أفياء الظالل( مجع يفء للظل عند الزوال )عشية عىل ُطرق كأهنن سبوب( ِقطع 

، مجع ِسّب. الكتان املشقوقة طوالاً

والح��ٌب الفرقدان  إليك  ه��داين  ُعُلوُب19 املِ��ت��ان  أص��واء  ف��وق  له 
طريق  )والحب(  ا  أبداً مقرتنني  يزاالن  ال  نجامن  الفرقدان(  )إليك  دّلني  )هداين( 
املرتفع  املكان  والصوة:  ُصّوة،  مجع  والصوى  ى،  ُصواً مجع  أصواء(  فوق  )له  واضح 

)املتان( مجع َمتن للمكان الصلب األملس )علوب( مجع َعْلب بالفتح وهو األثر.

ِعظامها  فأما  َرى  الَحسرْ ِجَيُف  هبا  فَصلِيُب20 ِجلدها  وأم��ا  فبِيٌض 
)هبا جيف( مجع جيفة جلّثة امليت )احلرسى( الساقطة من اإلعياء، مجع حسري )فأما 

عظامها فبيض وأما جلدها( ِغشاء جسدها )فصليب( يابس مل ُيدبغ.

رُدت���ا م���اًء ك���أّن ِج��اَم��ه ف���َأورْ وَصبِيُب21 مًعا  ِحنّاٌء  ��ن  األَجرْ ِمن 
)فأوردتا( أي: الناقة )ماًء كأن جامه( ما اجتمع منه وكثر:

وَج�����مُّ م����اٍء مج��ُع��ه مِجَ����اُمذه����اب إع��ي��ا ف����رٍس مَجَ����اُم 
مُجَ���اُم  اإلن���ا  رأس  ع��ىل  وص��غ��ه ك��ال��ب��ي��ان واإلي����اِبوم���ا 
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)من األجن( تغري الرائحة:
وَأَس�����َن امل����اُء وم����اٌء آِس���ُنوَأَج�����َن امل����اُء وم����اٌء آِج���ُن 
ال��ط��ع��ِم  يف   ٌ ت��غ��ريُّ بِعْلِمَم��ْع��نَ��امه��ا  فقل  وال��ري��ح  وال��ل��وِن 

)حناء( معروف )مًعا و َصبِيب( دم، أو شجر باحلجاز ُيختضب به.

َتَعف  فإن  احلياض  ن  ِدمرْ عىل  ُتراُد  ى رح��ل��ٌة ف��ُرُك��وُب22 ف��إن ال��ُم��ن��دَّ
ْبل  الزِّ أي:  الدمن  فيه  سقط  أي:  املاء،  من  ن  تدمَّ ما  دمن(  )عىل  هبا  جياء  )تراد( 
)احلياض( مجع حوض ملا يتخذ حول البئر الجتامع املاء )فإن تعف( تكره )فإن املندى( 

أن تسقى اإلبل فرتسل يف املرعى فيعاد هبا إىل املاء )رحلة( ارحتال )فُركوب(. 

أمانتي  إليك  َأفرَْضترْ  امرؤ  وأنت  ُرُب��وُب23 فِضعُت  ترْني  َربَّ وَقبرْلك 
ربتني(  )وقبلك  خويف  ضد  أمانتي(  )إليك  وانتهت  برزت  أفضت(  امرؤ  )وأنت 

ملكتني )فضعت( ُأفسدُت )ربوب( مجع رب، وهو: املالك واملصلح.

َربِيَبها عوف  بن  كعب  بنو  فأدَّت  َربِيُب24 اجلنود  بعض  يف  وُغ���وِدَر 
مملوكها  أي:  مربوهبا،  )ربيبها(  متيم  من  عوف(  بن  كعب  )بنو  أوصلت  )فأدت( 

ا. ا )يف بعض اجلنود( مجع ُجند للعسكر )ربيب( يعني: أخاه شأساً )وغودر( ترك أسرياً

منهُم ن  اجَل��ورْ ف��ارُس  لوال  ف��واهلل  َحبِيُب25 واإلي���اُب  خزايا  آلُب��وا 
)فواهلل لوال فارس اجلون( األبيض واألسود ضد، وفارسه احلارث املمدوح )منهم 
آلبوا( رجعوا )خزايا( منهزمني، مجع َخْزيان )واإلياب( الرجوع )حبيب( عندهم، أي: 

حمبوب الهنزامهم.

ُحُجوله  َتِغيب  حتى  م��ه  ُت��ق��دِّ وُب26 َضُ الدارعني  لَبيِض  وأنت 
يف  )حجوله(  وتسترت  ختفى  تغيب(  )حتى  األقران  لقاء  عند  اجليش  أي:  )تقدمه( 
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ما سفكت من دماء العدو، مجع َحْجل بالفتح لبياض يف قوائم الفرس جياوز األرساغ 
)وأنت لبيض( اسم جنس بيضة، وهي املغفر )الدارعني( الالبسني دروع احلديد، مجع 

دارع )ضوب(.

عليها  حديٍد  ِسب���ايَل  ُمظاِهُر  وَرُس��وُب27 ِمخَذٌم  ُسيوٍف  َعِقياَل 
)مظاهر( ُمعايل، أي: البس )سبايل حديد( تثنية رسبال لدرع من احلديد )عليها 
عقيال( كريام )سيوف خمذم( قاطع، من اخلذم، أي: القطع برسعة )ورسوب( راسب يف 

الرضيبة، أي: ثابت غائص.

بَكبرِْشهم اتََّقوك  حتى  فجالدَتم  ُغروُب28 النهار  ِمن شمس  وقد حان 
)فجالدتم( ضاربتهم بالسيوف )حتى اتقوك بكبشهم( سيدهم، قابلوك به وتركوه 

وقايةاً )وقد حان( قُرب )من شمس النهار غروب( غيبوبة.

بِمثلِها  ُي��اُد  ال  ٍس  بنَفرْ َت��ُج��ود  َتطِيُب29 اللقاء  ي��وم  هب��ا  وأن��ت 
احلرب  يف  اللقاء(  يوم  هبا  وأنت  )بمثلها  يسمح  ياد(  ال  )بنفس  تسمح  )جتود( 

)تطيب( تظفر بالعدو فيطيب خاطرك.

ِحفاظِها أهُل  َغّساَن  ِمن  وقاَتل  وَشبِيُب30 جاَلَدترْ  وق��اٌس  وِهنرٌْب 
احِلفظة والمحفظة  املدح، واالسم  أهُل حفاظها( حمافظتها عىل  )وقاتل من غسان 

)وهنب( بالكرس )وقاس جالدت وشبيب( قبائل من أهل اليمن.

عليهُم احلديد  أب��داَن  ُتَخشِخش  كا َخشخَشترْ َيبرَْس احلصاد َجنُوُب31

بالتحريك  بدن  مجع  منها،  القصار  أو  الدروع  احلديد(  )أبدان  حتّرك  )ختشخش( 
حان  الذي  الزرع  )احلصاد(  يابس  )يبس(  وصوتت  حركت  خشخشت(  كا  )عليهم 

حصاده، أي: َقطُعه )جنوب( ريح.
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َلبانه حتت  األوس  رج��اَل  ك��أّن  وَعتِيُب32 مًعا  َج��لٌّ  َجمعترْ  وم��ا 
)كأن رجال األوس( أخي اخلزرج ومنهام األنصار )حتت لبانه( صدره، أي: حكمه 

وطاعته:
وَل��َب��ن ال��نِّ��س��ا اس��ُم��ه لِ��َب��اُنوق��ل مل��ج��رى ال��لَّ��َب��ِب ال��لَّ��َب��اُن
وال��لُّ��َب��اُن ال��لُّ��ْب��ُن  الشياه  ِح��ج��اِبك��ذا  م��ن  معناه  ع��ىل  ليس 

)وما جعت( من األحياء واألتباع )جل( بالفتح: حّي من العرب )مًعا وَعتِيب( قبيلة.

فداِحٌض الساء  ُب  َسقرْ فوقهم  َرغا  وسليُب33 ُيستَلب  مل  ته  بِشكَّ
ساقط،  أي:  بالضاد،  فداحض(  )الساء  الناقة  ولد  سقب(  )فوقهم  ت  صوَّ )رغا( 
وبالصاد، أي: حمرك رجليه عند املوت )بشكته( مجلة سالحه )مل يستلب( ُينَزع سالحه 

)وسليب( منزوعه.

َسحابٌة عليهم  صاَبت  ك��أهّن��ُم  َص��واع��ُق��ه��ا ل��ط��ريه��ّن َدبِ��ي��ُب34
)كأهنم صابت( صبَّت )عليهم سحابة( غاممة )صواعقها( مجع صاعقة، ملخراق بيد 

ا. امللك السائق للسحاب )لطريهن( ما يرك جناحيه يف اهلواء )دبيب( ميٌش رويداً

بلِجاِمها َشطرْبة  إال  َي��ن��ُج  فلم  َنِجيُب35 كالقناة  طِ��ِم��رٌّ  وإال 
عود  )كالقناة(  خفيف  طمر(  وإال  )بلجامها  طويلة  )شطبة(  فرس  إال(  ينج  )فلم 

الرمح، يف الضمر )نجيب( كريم.

كأّنه ِح��ف��اظ  ذو  َك��ِم��يٌّ  وإال  َخِضيُب36 الظَُّبات  َحدِّ  من  ابَتلَّ  با 

)ذو  بالسالح  يسترُت  أو  أقرانه،  ليغّر  يكمي شجاعته  )كمي( شجاع  فارس  )وإال( 
حفاظ( حمافظة عىل رشفه )كأنه با ابتل من حد( حدة )الظبات( مجع ُظبة: حد السيف 

)خضيب( باحلناء البتالله بالدم.
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بنِعمٍة َخَبطَت  قد  حيٍّ  كل  ويف  َذُن��وُب37 ن��داك  ِم��ن  لشأٍس  فَحقَّ 
وثبت  وجب  )فحق(  ٍل  تفضُّ )بنعمة(  أصبت  خبطت(  )قد  قبيلة  حي(  كل  )ويف 

)لشأس( أخي علقمة )من نداك( كرمك )ذنوب( عطية عظيمة، وأصله الدلو املمتلئة.

ُه َقبيَلُ إال  الناس  يف  ِمثُله  وم��ا  َق��ري��ُب38 ل���ذاك  داٍن  وال  ُم��س��اٍو 

َجنابٍة  ع��ن  ن��ائ��اًل  حَت��ِرَم��نِّ��ي  ف��ال  غريُب39 الِقباب  ��ط  َوسرْ ام��رٌؤ  فإين 

)فال حترمني( متنعني، حرمه: منعه )نائاًل( عطاء )عن( َبعد، أو من أجل )جنابة( ُبعد 
نسب وغربة )فإين امرٌؤ وسط القباب( مجع ُقّبة لبناء من أدم ُيتخذ للملوك )غريب( بعيد 

عن دياري.

ٍَك ل��َم���رْ ولكن  إلن��يٍّ  فلسَت  َيُصوُب40 الساء  ج��وِّ  ِم��ن  َل  َت��ن��زَّ
ينزل  يصوب(  الساء  جوِّ  )من  نزل  )تنزل(  مَلك  مل�ك(  لكن  و  إلني  )فلست 

ويقصد.



22

وقال:
هل ما َعلمَت وما اسُتودعَت مكتوُم مصوُم1 اليوَم  َنَأترْك  إذ  َحبُلها  أم 

ته  َعبرْ َيقض  مل  بكى  كبرٌي  هل  أم  مشكوُم2 الَبني  ي��وَم  األحّبة  إث��َر 

َظَعنًا َأزَمُعوا  حتى  بالَبني  ِر  َأدرْ مل  مزموُم3 الصبح  ُقَبيل  اجِل��ال  ُكلُّ 

فاحتَملوا  احليِّ  ِج��اَل  اإلم��اُء  ردَّ  معكوُم4 ب��ال��تَّ��ِزي��ِدّي��ات  فكلُّها 

َتترْبعه الطرُي  َتَظّل  ًما  وَرقرْ َعقاًل  مدموُم5 األج���واف  دم  ِم��ن  كأنه 

هبا الَعبري  ُح  َنضرْ ًة  ُأتُرجَّ َن  َيحملرْ مشموُم6 األن��ف  يف  َتطرْياهبا  ك��أّن 

َمفارقها  يف  ِمسك  ف���أرَة  ك��أّن  مزكوُم7 ��و  وهرْ املتعاطي  للباسط 

به َتُحّط  ٌب  َغ��ررْ كأنرْ  منّي  فالعنُي  حمزوُم8 بالِقترْب  حاِرُكها  َدمه��اُء 

هلا استَطفَّ  حتى  ِحقبًة  َيت  ُعرِّ قد  ملموُم9 الَقني  كِ��ري  كحاَفِة   ٌ َك���رْ

بِمشَفرها ِخطرْميٍّ  لة  ِغسرْ ك��أّن  َتلغيُم10 َيني  اللَّحرْ ويف  منها  اخلّد  يف 

شاِمُلها ي  وهرْ عنها  الَعرُّ  َأدبر  قد  َتدسيُم11 ف  رْ الصِّ الَقطِران  ناصع  ِمن 

َعِصيفُتها زالت  قد  مذانب  تسقي  مطموُم12 امل��اء  َأيتِّ  ِم��ن  ُح��دوُره��ا 

ِمن ذكر َسلمى وما ِذكري األواَن هلا ترجيُم13 الغيب  وظ��نُّ  فاُه  السَّ إال 

َعبٌة  رع َخررْ ر الِوشاَحني ِملء الدِّ ِصفرْ م��ل��زوُم14 البيت  يف  َرَش���ٌأ  ك��أهن��ا 

ِحَقنّي بُأوىَل القوم إذ َشَحُطوا هل ُتلرْ ُعلكوُم15 ل  حرْ الضَّ كأتان  ِذّيٌة  ُجلرْ

ضاِمزٌة ي  وهرْ ًرا  َشزرْ وَط  السَّ ُتالِحظ  موشوُم16 ح  الَكشرْ طاوي  َس  َتوجَّ كا 

َقوائُمه ���ٌر  ُزعرْ خ��اض��ٌب  كأهنا  وَتنُّوُم17 ٌي  َشرْ باللَِّوى  له  نَى  َأجرْ



23

َينُقفه ال�ُخطباِن  احلنظل  يف  َيَظّل  خمذوُم18 التَّنُّوم  من  اسَتطفَّ  وما 

ُتبيِّنه ألًي��ا  العىص  ك��َش��قِّ  ف��وُه  مصلوُم19 األصواَت  يسمع  ما  أسّك 

وهيَّجه بيضاٍت  ��َر  َت��ذكَّ حتى  مغيوُم20 الريح  عليه  َرذاٍذ  ي��وُم 

َن��ِف��ٌق  مشيه  يف  ���ُده  َت���زيُّ ف��ال  مسؤوُم21 دِّ  الشَّ ُدوين  فِيف  الزَّ وال 

ُمقلَته َي��خ��ت��ّل  َمنِسمه  ي��ك��اد  مشهوُم22 س  للنَّخرْ ح���اِذٌر  كأنه 

قوائُمها ��ر  ُزعرْ ُخ��ّرق  إىل  ي��أوي  ُج��رث��وُم23 ك��ن  ب��رَّ إذا  ك��أهن��ن 

جؤجؤه  ع  ال���ِّ كعيصِّ  اعة  وضَّ ُعلجوُم24 ال���روِض  بَتناهي  كأنه 

مرتفٌع  الشمس  وَقرُن  َتالَف  حتى  مركوُم25 البيض  فيه  َسني  ِعررْ ِحيَّ  ُأدرْ

وَنقنَقٍة  بإنقاٍض  إليها  ُي��وِح��ي  وُم26 ك��ا َت��َراط��ُن يف أف��داهن��ا ال���رُّ

وجؤجَؤه  جناَحيه  ك��أّن  ٌل  َصعرْ مهجوُم27 خرقاُء  به  أطافت  بيٌت 

خاضع�ة َس�طعاُء  ل�ة  ِهقرْ �ه  َتُحفُّ جُت��ي��ب��ه ب���ِزم���اٍر ف��ي��ه ت��رن��ي��ُم28

كُثروا  وإن  وا  َعزُّ وإن  قوم  كلُّ  بل  مرجوُم29 ال���َّ  ب��أث��ايف  َعريُفهم 

لكٌة  َمهرْ ل��ل��ال  نافيٌة  واجُل����وُد  ومذموُم30 ألهلِيه  ُمبٍق  والُبخل 

به  يلعبون  َق���راٍر  ص��وُف  وامل��ال  وجم��ل��وُم31 َواٍف  نِ��ق��اَدت��ه  ع��ىل 

ثمن  له  إال  ُيش�ى  ال  واحلمد  معلوُم32 النفوس  ب��ه  َت��ِض��ّن  مم��ا 

له  ُيس�اد  ال  َع��َرض  ذو  واجلهل  معدوُم33 الناس  يف  آون��ًة  واحِل��ل��ُم 

ُمطَعُمه  الُغنم  يوَم  الُغنم  وُمطَعم  ��ه وامل��ح��روم حم��روُم34 أنَّ���ى َت��وجَّ

يزُجرها  للِغربان  ض  َتعرَّ وم��ن  ُب���دَّ م��ش��ؤوُم35 ع��ىل س��الم��ت��ه ال 

إقامُته طالت  وإن  بيت  وك��لُّ  ُب���ّد م��ه��دوُم36 َدع��ائ��م��ه ال  ع��ىل 
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َرنٌِم  َهٌر  ِمزرْ فيهم  َب  رْ ال�َّ أشهُد  قد  ُخرطوُم37 صهباُء  َتَصعهم  والقوم 

عتَّقها األعناب  من  عزيٍز  ك��أُس  ُح��وُم38 ح��انِ��ّي��ٌة  أرب��اهب��ا  لبعض 

صالُِبها  يؤذيك  وال  الصداَع  َتشفي  تدويُم39 ال��رأس  يف  يالطها  وال 

سنًة ُتطَّلع  مل  َق��ف  َق��ررْ ع��ان��ّي��ٌة  خمتوُم40 بالطِّني  ُم��دَم��ٌج  ُيِجنّها 

َيصُفقها الناجود  يف  َترقَرُق  َظلَّت  مفدوُم41 بالَكتَّان  أع��َج��َم  وليُد 

شٍف  عىل  ع��اٍل  إبريقهم  ك��أّن  ملثوُم42 ال��َك��ّت��اِن  بِ��َس��َب��ا  ٌم  ُم��ف��دَّ

راِق��ُب��ه حِّ  للضِّ َأب����رَزه  أب��ي��ُض  مفغوُم43 حي��ان  ال��رَّ ُق��ُض��َب  ٌد  ُمقلَّ

ُيشيِّعني ين  ِق��ررْ عىل  غ��دوُت  وقد  موسوُم44 باخلري  ثقٍة  أخ��و  م��اٍض 

َفُعني  َيسرْ ل  حرْ الرَّ ُقتود  َعلوُت  وقد  مسموُم45 اجل���وزاُء  به  جت��يء  ي��وٌم 

شاِمُله ال��ن��ار  ُأواَر  ك��أّن  ح��اٍم  معموُم46 املرء  ورأُس  الثياب  ُدون 

َهبًة َسلرْ احل��ي  أم��ام  أق��ود  وق��د  معلوُم47 احل��ّي  يف  َنَسٌب  هبا  َي��دي 

َعَتٌب أرساِغها  وال  َشظاها  يف  ال  تقليُم48 أف��ن��اه��ّن  السنابُك  وال 

هبا ُغ��لَّ  النهدّي  كعصا  ُس��اّلءة  معجوُم49 ُق��ّراَن  نوى  من  َفيرْئة  ذو 

زَجَلت ُهيِّجت  ما  إذا  ُجوًنا  َتترْبع  م��ه��زوُم50 علياَء  ع��ىل  ���ا  ُدفًّ ك���أّن 

ُمختَبٌر ين  اخلدَّ أكَلُف  هبا  َيدي  َعيثوُم51 اللحم  كثرُي  اجِل��ال  من 

ُرَب���ٌع ح��اَف��ات��ا  م��ن  ��َم  َت��زغَّ إذا  ُكوُم52 حافاتا  يف  شغاميُم  َحنَّت 

طعاُمهُم فِتياًنا  أصاحب  وق��د  َتنشيُم53 فيه  وحل��ٌم  امل��زاد   ُ ُخ���رْ

َفه َكلَّ اجل��وع  ما  إذا  َي��رَسُت  وقد  مقروُم54 النَّبرْع  ِق��داح  من  ُمعقٌَّب 

هبا َيرسُت  قد  بَِخيٍل  َييرْرِسون  لو  مغروُم55 األق���وام  َي��رَسَ  ما  وُك��لُّ 
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هل ما َعلمَت وما اسُتودعَت مكتوُم مصوُم1 اليوَم  َنَأترْك  إذ  َحبُلها  أم 

ديني،  اهلل  أستودع  ومنه:  استكتمت،  استودعت(  )وما  عرفت  علمت(  ما  )هل 
نأتك(  )إذ  عهدها  حبلها(  أم  )مكتوم  عملك«  وخواتم  وأمانتك  دينك  اهلل  »أستودع 

بعدت عنك )اليوم مصوم( مقطوع.

ته  َعبرْ َيقض  مل  بكى  كبرٌي  هل  أم  مشكوُم2 الَبني  ي��وَم  األحّبة  إث��َر 
)أم هل كبري( شيخ، يعني نفسه )بكى مل يقض عبته( دمعته، أي: مل يشتف هبا )إثر 
ْكمى  والشُّ ْكد  والشُّ ْكم  الشُّ ى،  جُمازاً )مشكوم(  الفراق  البني(  )يوم  املحبوبني  األحبة( 

كبهمى: اجلزاء.

َظَعنًا َأزَمُعوا  حتى  بالَبني  ِر  َأدرْ مل  مزموُم3 الصبح  ُقَبيل  اجِل��ال  ُكلُّ 

ارحتاالاً  أو  ا،  سرياً )ظعنًا(  عزم  كذا:  عىل  وأمجع  أزمع  أزمعوا(  حتى  بالبني  أدر   )مل 
[ اآلية )كل اجلال(: [

الِجماُلك����لُّ مج��ي��ل زاَن�����ه اجلَ�����امُل اإلب���ل  ذك���ور  واس���ُم 
مُج��اُل ق��ل  ال��ُح��س��ِن  ألن���ه أرب����ى ع���ىل األت�����راِبوللبليغ 
)ُقَبيل الصبح مزموم( جمعول فيه الزمام.

فاحتَملوا  احليِّ  ِج��اَل  اإلم��اُء  ردَّ  معكوُم4 ب��ال��تَّ��ِزي��ِدّي��ات  فكلُّها 

)فكلها  ارحتلوا  )فاحتملوا(  القبيلة  احلي(  )ج��اَل  اململوكات  اإلم��اء(  )ردَّ 

 

)معكوم(  القضاعي  حيدان  بن  تزيد  إىل  املنسوبة  )التزيديات(  اهلوادج  أو  ب�(�الثياب، 

مشدود، والِعكم: الِعدل.
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َتترْبعه الطرُي  َتَظّل  ًما  وَرقرْ َعقاًل  مدموُم5 األج���واف  دم  ِم��ن  كأنه 

)عقاًل ورقًما( العقل والرقم: رضبان من الربود أمحران )َتظل الطري تتبعه كأنه من 
دم األجواف( مجع جوف )مدموم( مطيّل.

هبا الَعبري  ُح  َنضرْ ًة  ُأتُرجَّ َن  َيحملرْ مشموُم6 األن��ف  يف  َتطرْياهبا  ك��أّن 
)حيملن أترجة( امرأة كاألترجة يف طيب الرائحة، وهي نبت طيب الرائحة )نضح( 
رّش )العبري( أخالط الطيب )هبا كأن تطياهبا( مصدر طاب )يف األنف مشموم( ال يفارق 

ا لطيب رائحته، أو املشموم من أسامء املسك. األنف أبداً

َمفارقها  يف  ِمسك  ف���أرَة  ك��أّن  مزكوُم7 ��و  وهرْ املتعاطي  للباسط 
الرأس  يف  الشعر  تفرقة  مكان  َمفرق:  مجع  مفارقها(  )يف  وعاءه  مسك(  فأرة  )كأن 

)للباسط( املتناول )املتعاطي( املتطاول )وهو مزكوم( مصاب بالزكام.

به َتُحّط  ٌب  َغ��ررْ كأنرْ  منّي  فالعنُي  حمزوُم8 بالِقترْب  حاِرُكها  َدمه��اُء 
)فالعني مني كأن�(�ها )غرب( دلو عظيمة ممتلئة )حتط به( ترسع )دمهاء( ناقة سوداء 

)حاركها( مقدم ظهرها )بالقتب( أداة السانية )حمزوم( مشدود.

هلا استَطفَّ  حتى  ِحقبًة  َيت  ُعرِّ قد  ملموُم9 الَقني  كِ��ري  كحاَفِة   ٌ َك���رْ
)هلا ك�(  ارتفع  استطف(  )حتى  )حقبة( سنة  تركب  فلم  )قد عريت( من رحلها 

سنام )كحافة( جانب )كري القني( ِزّقه الذي ينفخ به ناره )ملموم( جمموع.

بِمشَفرها ِخطرْميٍّ  لة  ِغسرْ ك��أّن  َتلغيُم10 َيني  اللَّحرْ ويف  منها  اخلّد  يف 

)كأن غسلة( الغسلة والغسل بكرسمها: كلُّ ما ُيغسل به )خطمي( نبات )بمشفرها( 
وهو للبعري كالشفة لإلنسان )يف اخلد( جانب الوجه )منها ويف اللحيني( تثنية َلْحي ملنبت 

اللحية )تلغيم( أثر اللُّغام، وهو رغوة أفواه اإلبل، ويف العبارة قلب.
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شاِمُلها ي  وهرْ عنها  الَعرُّ  َأدبر  قد  َتدسيُم11 ف  رْ الصِّ الَقطِران  ناصع  ِمن 
)قد أدبر( ذهب )العر( اجلرب )عنها وهي شاملها( عاّم عليها )من ناصع( خالص 

ا )تدسيم( أثر الدسم. من كل يشء )القطران( الذي ُيطىل به )الصف( اخلالص أيضاً

َعِصيفُتها زالت  قد  مذانب  تسقي  مطموُم12 امل��اء  َأيتِّ  ِم��ن  ُح��دوُره��ا 
ما  )حدورها(  ورقها  عصيفتها(  زالت  )قد  ِمذنب  مجع  مسايل،  مذانب(  )تسقي 

انحدر منها واطمأن )من أيت املاء( املاء اآليت من كل وجه )مطموم( مملوء من املاء.

ِمن ذكر َسلمى وما ِذكري األواَن هلا ترجيُم13 الغيب  وظ��نُّ  فاُه  السَّ إال 
األوان(  )وما ذكري  كأْن غرٌب...«  مني  »فالعني  بقوله:  متعلق  )من ذكر سلمى( 

الزمان )هلا إال السفاه( خفة العقل )وظن الغيب( ما غاب عنك )ترجيم( رمي بالظن. 

َعبٌة  رع َخررْ ر الِوشاَحني ِملء الدِّ ِصفرْ م��ل��زوُم14 البيت  يف  َرَش���ٌأ  ك��أهن��ا 
ع باجلواهر )ملء( متأُل )الدرع(  )صفر( خالية )الوشاحني( تثنية وشاح: ِكرٌس ُمرصَّ
يف  اجلواري  تزينه  ملزوم(  البيت  )يف  صغري  ظبي  رشأ(  )كأهنا  ناعمة  )خرعبة(  الثوب 

ا به. البيوت، فليزمنه إعجاباً

ِحَقنّي بُأوىَل القوم إذ َشَحُطوا هل ُتلرْ ُعلكوُم15 ل  حرْ الضَّ كأتان  ِذّيٌة  ُجلرْ
ا )بأوىل( متقدم )القوم إذ شحطوا( بعدوا )جلذية( ناقة  )هل تلحقني( تصريين الحقاً

شديدة أو مع الغلظ )كأتان( صخرة )الضحل( املاء )علكوم( كثرية اللحم.

ضاِمزٌة ي  وهرْ ًرا  َشزرْ وَط  السَّ ُتالِحظ  موشوُم16 ح  الَكشرْ طاوي  َس  َتوجَّ كا 

ضامزة(  )وهي  عينها  بُمْؤِخر  ا  نظراً )شزًرا(  الرضب  آلة  )السوط(  تنظر  )تالحظ( 
اخلارصة  )الكشح(  ضامر  )طاوي(  استمع  توجس(  )كا  جترّت  وال  ترغو  ال  ساكتة 

)موشوم( ُمنقط القوائم بسواد.
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َقوائُمه ���ٌر  ُزعرْ خ��اض��ٌب  كأهنا  وَتنُّوُم17 ٌي  َشرْ باللَِّوى  له  نَى  َأجرْ

)زعر  ريشه  وأطراف  ظنبوباه  فاختضبت  الربيع  أكل  )خاضب(  ظليم  )كأهنا( 
قوائمه( قليل شعرها )أجنى له( أنبت الثمر فأمكن له أن جيتنى )باللوى( معوج الرمل 
البادية،  )وتنوم( شجر له ثمر صغري ينفلق عن َحّب يأكله أهل  )شي( شجر احلنظل 

والواحدة هباء.

َينُقفه ال�ُخطباِن  احلنظل  يف  َيَظّل  خمذوُم18 التَّنُّوم  من  اسَتطفَّ  وما 

)يظل يف احلنظل( بصل احلامر:
م��ع��روْف  كبري  َح���ّب  املألوْفوحنظل  املديد  الظّل  واحلنضل 

)اخلطبان( الذي فيه خطوط بيض وسود )ينقفه( يكرسه ويستخرج َحّبه )وما استطف( 
ارتفع )من( أغصان )التنوم خمذوم( مقطوع.

ُتبيِّنه ألًي��ا  العىص  ك��َش��قِّ  ف��وُه  مصلوُم19 األصواَت  يسمع  ما  أسّك 

)أسك(  ما بني منقاريه  َيستبني،  ما كاد  )تبينه(  ُبْطأاً  العىص أليا(  )كَشق  )فوه( فمه 
صغري األذنني َضيِّقهام )ما( نافية، أو موصولة )َيسمع األصواَت مصلوم( مقطوع األذن 

من األصل.

وهيَّجه بيضاٍت  ��َر  َت��ذكَّ حتى  مغيوُم20 الريح  عليه  َرذاٍذ  ي��وُم 
كه عىل ذاك )يوُم رذاذ( كسحاب املطر  ر بيضات( مجع بيضة )وهيَّجه( حرَّ )حتى تذكَّ

الضعيف )عليه الريح مغيوم( فيه الغيم.

َن��ِف��ٌق  مشيه  يف  ���ُده  َت���زيُّ ف��ال  مسؤوُم21 دِّ  الشَّ ُدوين  فِيف  الزَّ وال 
نفد  َنِفَق:  منقطع،  ذاهب  ككتف:  نفق(  مشيه  )يف  الَعنَق  دون  مشيه  تزيده(   )فال 

)وال الزفيف( سرٌي دون اجلَري )دوين الشد( اجلري )مسؤوم( مملول.
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ُمقلَته َي��خ��ت��ّل  َمنِسمه  ي��ك��اد  مشهوُم22 س  للنَّخرْ ح���اِذٌر  كأنه 

)يكاد منسمه( ُظفره، مشتّق من َنَسَم كرضب وزناًا ومعناًى )يتل( َيُشّق، َخلَّ واختّل: 
س( غرز املؤخر أو  ، ومنه: َخَلْلت القوم: شققتهم )مقلته كأنه حاذر( خائف )للنَّخرْ َشقَّ

اجلنب )مشهوم( حديد الفؤاد، أو مذعور، شهمه: أفزعه.

قوائُمها ��ر  ُزعرْ ُخ��ّرق  إىل  ي��أوي  ُج��رث��وُم23 ك��ن  ب��رَّ إذا  ك��أهن��ن 
الراء، وهو  )خرق( لوازق باألرض، مجع خرق بكرس  )إىل( أفراخ  )يأوي( يرجع 
كن جرثوم(  الضعيف الذي ال يطيق احلركة )زعر قوائمها( قليل شعرها )كأهنن إذا برَّ

مجع ُجرثومة للرتاب املجتمع يف أصل الشجرة من الريح.

جؤجؤه  ع  ال���ِّ كعيصِّ  اعة  وضَّ ُعلجوُم24 ال���روِض  بَتناهي  كأنه 
)وضاعة( كثرية اإليضاع رضب من السري:

َأُخ��������بُّ ف��ي��ه��ا وَأَض�������ْعي���ا ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ه��ا َج�����َذْع 
ا )ال�ع( أوتار القوس، مجع رشعة )جؤجؤه( صدره )كأنه بتناهي(  )كعيص( مجع عصاً
مجع َتنهية، حيث ينتهي السيل ويستقر، وتنهية الوادي حيث ينتهي إليه املاء )الروض( 
مجع روضة وريضة، للمكان الذي يستنقع فيه املاء وتنبت فيه األزهار )علجوم( الليل 

وظلمته، والفحل، والقراد، والضفدع.

مرتفٌع  الشمس  وَقرُن  َتالَف  حتى  مركوُم25 البيض  فيه  َسني  ِعررْ ِحيَّ  ُأدرْ
)حتى تالف( تدارك )وقرن الشمس( أول شعاعها )مرتفع أدحي( مكان بيض النعام 

)عرسني( ظليم ونعامة:
ال��َع��ْرُس  ُس���اَمه  ح��ائ��ٌط  ال��ِع��ْرُسللبيت  أم��ا  حائَطني  ب��ني  م��ا 
احتجاِبف��أح��د ال��زوج��ني ُث��م ال��ُع��ْرُس  ذي  غ��رُي  ب��اٍد  معناه 

)فيه البيض مركوم( بعضه عىل بعض لكثرته.
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وَنقنَقٍة  بإنقاٍض  إليها  ُي��وِح��ي  وُم26 ك��ا َت��َراط��ُن يف أف��داهن��ا ال���رُّ

)يوحي( يشري )إليها بإنقاض ونقنقة( اإلنقاض والنقنقة صوت الظليم )كا تراطن( 
تتكلم بكالم ال يفهم، فكل كالم ال تفهمه مراطنة )يف أفداهنا( مجع فدن بالتحريك للَقرْص 

)الروم(: 
وَق�����رْبُ  وَدَرج  وُق��ْط��ُرزي�������ادٌة  م��وض��ٌع  وِري����ٌم  َرْوٌم 
النرُص ع��داك  ال  جيل  وم  ق��اِبوال���رُّ وال��رِّ األرواح  ُم��م��لَّ��ك 

وجؤجَؤه  جناَحيه  ك��أّن  ٌل  َصعرْ مهجوُم27 خرقاُء  به  أطافت  بيٌت 

)صعل( صغري الرأس طويل العنق )كأن جناحيه وجَؤجؤه بيت( من شعر )أطافت( 

دارت )به( امرأة )خرقاء( ال حتسن العمل، كلام رفعت منه جانباًا سقط جانب، وهي ضد 

نَاع )مهجوم( مهدوم. الصَّ

خاضع�ة َس�طعاُء  ل�ة  ِهقرْ �ه  َتُحفُّ جُت��ي��ب��ه ب���ِزم���اٍر ف��ي��ه ت��رن��ي��ُم28
العنق،  )سطعاء( طويلة  ا  مطلقاً النعامة  أو هي  فتية،  )هقلة(  نعامة  به  )حتفه( حتيط 
تُرّد عليه  )جتيبه(  )خاضعة( مميلة رأسها للرعي  والسطاع ككتاب: أطول أعمدة اخلباء 

)بزمار( الزمار: صوت النعامة، وِعرار: صوت الظليم )فيه ترنيم( ترجيع وحتسني.

كُثروا  وإن  وا  َعزُّ وإن  قوم  كلُّ  بل  مرجوُم29 ال���َّ  ب��أث��ايف  َعريُفهم 

)كل قوم وإن عزوا(  )بل( إرضاب عام كان فيه وأخٌذ يف أوصاف الدنيا وأحواهلا 

ُأثفّية للحجر  )بأثايف( مجع  املعروف منهم  )وإن كثروا عريفهم( سيدهم  أو غلبوا  قووا 

الذي جيعل حتت القدر، كنى بذا هنا عن الدواهي )ال�( بالفتح ويضم: ما يرغب عنه 

. )مرجوم( مرميٌّ
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لكٌة  َمهرْ ل��ل��ال  نافيٌة  واجُل����وُد  ومذموُم30 ألهلِيه  ُمبٍق  والُبخل 

)واجلود( السخاء )نافية( تاؤه للمبالغة )للال( اململوك )مهلكة( يذهب به وهيلكه 
)والبخل(:

وب��َض��ّم  وُق��ع��ود  كنجم  وج��ب��ٍل وُع��نُ��ٍق ض��دُّ ال��ك��َرْمبخل 
م )ألهليه و( لكنه )مذموم( ضد ممدوح. )مبق( مكثر وُمدوِّ

به  يلعبون  َق���راٍر  ص��وُف  وامل��ال  وجم��ل��وُم31 َواٍف  نِ��ق��اَدت��ه  ع��ىل 
)واملال صوف( وهو للشاء )قرار( رضب من الغنم، أو صغارها )يلعبون به( يعبثون 
املثل: »خرقاء وجدت صوفاًا«، يرضب لألمحق جيد ماالاً ويفسده؛  فيه ويفسدونه، ويف 
الغنم  من  رضب  والنِّقادة  النِّقاد  نقادته(  )عىل  أفسدته  ا  صوفاً أصابت  إذا  اخلرقاء  ألن 
صغار األجسام واآلذان قصار األرجل قباح الوجوه، يكون بالبحرين، وصوفه أجود 
الصوف، مجع َنَقدة )واف( تام عند البخالء )وجملوم( عند األسخياء، جمزوز بالَجَلمين، 

وهو املقص. 

ثمن  له  إال  ُيش�ى  ال  واحلمد  معلوُم32 النفوس  ب��ه  َت��ِض��ّن  مم��ا 
)واحلمد( الوصف باجلميل عىل اجلميل )ال يش�ى( ُيملك بالبيع )إال له ثمن( ما 

يشرتى به )مما تضن( تبخل )به النفوس معلوُم(.

له  ُيس�اد  ال  َع��َرض  ذو  واجلهل  معدوُم33 الناس  يف  آون��ًة  واحِل��ل��ُم 
)واجلهل( ضد احللم:

الفطْنث��الث��ة م��ك��س��ورة أف��ض��ل ِم��ن  ع��ن��د  مفتوحة  ث��الث��ة 
ِخ��ْص��ُب  وس��ل��م  احل��ل��م  َج��ْدُباألول  وح��رب  اجلهل  واآلخ��ر 

)ذو عرض( ظهور وتعرض )ال يس�اد( جياء ويذهب )له واحللم( األناة والعقل )آونة( 
وقتاًا )يف الناس معدوم( مفقود.
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ُمطَعُمه  الُغنم  يوَم  الُغنم  وُمطَعم  ��ه وامل��ح��روم حم��روُم34 أنَّ���ى َت��وجَّ

)وُمطَعم( مرزوق )الغنم( الفوز: 
َغ��نَ��ْم َغنيمةاً  بالكرس  بِضْم�َغ��نِ��َم  ُغ��نْ��امناً��ا  وج���اء  ��ا  كاً حم��رَّ
وال��ُغ��نْ��ُم أّوٍل  وف��ت��ِح  ُي��َض��مُّ�ِمها  إذا  ال���ف���يُء  راَدَف�����ه 
مشّقِة ب��ال  ب��ال��يشء  للغنيمِةوال��ف��وز  وال��ف��يء  فقط  ذا  أو 

ه واملحروم حمروُم( أي: من كتب له رزق ال بد  َتوجَّ )أنَّى  الُغنم مطعمه( مرزوقه  )يوم 
يعطاه ومن ُأحِرم الرزق ال ينفعه السبب.

يزُجرها  للِغربان  ض  َتعرَّ وم��ن  ُب���دَّ م��ش��ؤوُم35 ع��ىل س��الم��ت��ه ال 
)ومن تعرض للغربان( مجع غراب )يزجرها( يردها يتفاءل هبا )عىل سالمته( براءته 

من العيوب )ال بد( انفصال )مشؤوم( واقع فيام خياف ويذر.

إقامُته طالت  وإن  بيت  وك��لُّ  ُب���ّد م��ه��دوُم36 َدع��ائ��م��ه ال  ع��ىل 
)وكل بيت وإن طالت إقامته( دوامه )عىل دعائمه( مجع ِدعام وِدعامة لعامد البيت 

)ال بد مهدوم( منقوض.

َرنٌِم  َهٌر  ِمزرْ فيهم  َب  رْ ال�َّ أشهُد  قد  ُخرطوُم37 صهباُء  َتَصعهم  والقوم 
)قد أشهد( أحرض:

سكوْن  أو  فكرٍس  بالفتح  ُسكوْنَشِهَد  ُثّمة  بالكرس  او  ضمٍّ  أو 
اليقنْي  معناه  حيث  تني  كرِس  َيبنِْيأو  فالكرس  الفتُح  احلضور  ويف 

ت )والقوم  )ال�ب( القوم يرشبون اخلمر )مزهر( العود املطرب، آلة اللهو )رنم( ُمصوِّ
َعَلٌم عليها  أبيض،  )صهباء( مخر معصورة من عنب  تصعهم( تطرحهم عىل األرض 

ّن. )خرطوم( اخلرطوم: اخلمر يف أول خروجها من الدَّ
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عتَّقها األعناب  من  عزيٍز  ك��أُس  ُح��وُم38 ح��انِ��ّي��ٌة  أرب��اهب��ا  لبعض 
)من  الروم  أو  الفرس  من  ملك  )عزيز(  زجاج  فهو  وإال  اخلمر،  فيه  إناء  )كأس( 
األعناب( مجع ِعنَب )عتقها( تركها يف َدهّنا حتى صَفْت ورقَّت )لبعض أرباهبا( مجع َرّب، 
أي: مالك )حانية( قوم مخارون ُنسبوا إىل احلوانيت أو إىل حانة بلد )حوم( مجع حائم من 

حام يوم بكذا إذا طاف به.

صالُِبها  يؤذيك  وال  الصداَع  َتشفي  تدويُم39 ال��رأس  يف  يالطها  وال 
)وال يؤذيك صالبها( صداعها،  )الصداع( كغراب: وجع الرأس  )تشفي( تداوي 
)وال يالطها يف الرأس تدويم( وجع الرأس، مصدر  فال يصيبك منها صداع فيؤذيك 

َمت اخلمُر شارهَبا إذا سكر فدار. دوَّ

سنًة ُتطَّلع  مل  َق��ف  َق��ررْ ع��ان��ّي��ٌة  خمتوُم40 بالطِّني  ُم��دَم��ٌج  ُيِجنّها 
)عانية( نسبة إىل عانة قرية بالفرات )قرقف( وُقرُقوف ُترِعد شارهبا )مل تطلع( ُتنَظر 

ا )ينها( يسرتها )مدمج( َدنٌّ )بالطني خمتوم( مطبوع.  )سنة( عاماً

َيصُفقها الناجود  يف  َترقَرُق  َظلَّت  مفدوُم41 بالَكتَّان  أع��َج��َم  وليُد 
)يصفقها( يركها  فيه  الذي هي  اإلناء  الناجود(  )يف  وترّق  ترقرق( تصفو  )ظلت 
من إناء إىل إناء )وليد( غالم )أعجم( واحد األعاجم )بالَكتَّان مفدوم( جمعول عىل فمه 

اقي لئال ُيغريِّ الرشاب بريقه. الِفدام، وهي خرقة جتعل عىل فم السَّ

شٍف  عىل  ع��اٍل  إبريقهم  ك��أّن  ملثوُم42 ال��َك��ّت��اِن  بِ��َس��َب��ا  ٌم  ُم��ف��دَّ
مرتفع  )عىل شف( مكان  مرتفع  )عال(  اخلمر  فيه  الذي يرشبون  إبريقهم(  )كأن 
)مفدم بسبا))) الكتان( مجع ِسّب: قطعة منه )ملثوم( جمعول له لثام، وهو ما يعلو الفم 

من النقاب.

أراد سبائب الكتان فَحَذف.   (((
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راِق��ُب��ه حِّ  للضِّ َأب����رَزه  أب��ي��ُض  مفغوُم43 حي��ان  ال��رَّ ُق��ُض��َب  ٌد  ُمقلَّ
)أبيض( من الفضة )أبرزه( أظهره )للضح( بالكرس الشمس وضوؤها، ويف احلديث: 
»ال يقعدّن أحدكم بني الضح والظل؛ فإنه مقعد الشيطان« )راقبه( حافظه )مقلد قضب( 
غصون، مجع قضيب )الرحيان( نبت )مفغوم( طيب الرائحة، يقال: فاغم الرجل املرأة إذا 

وضع أنفه عىل أنفها وفمه عىل فمها.

ُيشيِّعني ين  ِق��ررْ عىل  غ��دوُت  وقد  موسوُم44 باخلري  ثقٍة  أخ��و  م��اٍض 
)وقد غدوت( بكرت )عىل قرين( مقارين )يشيعني( يرسني سيف )ماض( قاطع 
)موسوم( معلوم،  به  فيام ظفر  سوب  والرُّ الظفر  )باخلري(  القطع  به يف  يوثق  ثقة(  )أخو 

فالن موسوم باخلري وتوسمت فيه اخلري: تبينت فيه أثره.

َفُعني  َيسرْ ل  حرْ الرَّ ُقتود  َعلوُت  وقد  مسموُم45 اجل���وزاُء  به  جت��يء  ي��وٌم 
يرقني  )يسفعني(  ا  حمركاً قتد  مجع  عيداهنا،  الرحل(  )قتود  صِعدت  علوت(  )وقد 
)يوم جتيء به اجلوزاء( برج يف السامء أو نجم يتعرض يف َجوزها، أي:  ا  ا يسرياً أو حرقاً

وسطها )مسموُم(.

شاِمُله ال��ن��ار  ُأواَر  ك��أّن  ح��اٍم  معموُم46 املرء  ورأُس  الثياب  ُدون 
)حام( شديد احلر فيها )كأن أوار النار( كغراب: شدة حرها:

األواِرق��د ُس��ِق��َي��ت آب��اهل��م ب��ال��ن��اِر م��ن  َتشِفي  ق��د  وال��ن��اُر 
)شامله( عاّم عليه )دون الثياب ورأس املرء معموم( عليه عاممة، ملا ُيلّف عليه.

َهبًة َسلرْ احل��ي  أم��ام  أق��ود  وق��د  معلوُم47 احل��ّي  يف  َنَسٌب  هبا  َي��دي 
)يدي(  أو عىل وجه األرض  )سلهبة( طويلة  ا  القبيلة فرساً أمام احلي(  أقود  )وقد 

يتقدم )هبا نسب( قرابة اآلباء )يف احلي معلوم( أي: نسبها معروف بالكرم عند الناس.
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َعَتٌب أرساِغها  وال  َشظاها  يف  ال  تقليُم48 أف��ن��اه��ّن  السنابُك  وال 
)ال يف شظاها( عظم الصق بذراعها )وال أرساغها( مجع ُرسغ، للموضع املستدق 

بني احلافر والوظيف:
ْس���غ ب��ال��ض��ّم وَض��ّم��َت��نِي ��نِيوال���رُّ ��ا وال��سِّ ي��ق��ال ب��ال��ص��اد م��عاً

)أفناهن(  م طرف احلافر  السنابك( مجع سنبك كقنفذ ملقدَّ )وال  )عتب( عيب وانكسار 
أذهبهّن )تقليم( برٌي؛ لصالبتها.

هبا ُغ��لَّ  النهدّي  كعصا  ُس��اّلءة  معجوُم49 ُق��ّراَن  نوى  من  َفيرْئة  ذو 
)سالءة( أي كالسالءة، وهي شوكة النخلة يف دّقة صدرها وِعَظم عجزها )كعصا 
ت، أو هو رجل كان يرعى له من هَند وهم  النهدي( الشيخ الكبري يستعملها حتى امالسَّ
فيئة(  )ذو  باطن خف  أي:  نرٌس،  ألصق هبا  )غل هبا(  فرآه ووصفه  نجد،  أهل  حي من 
ينكرس  ومل  ممضوغ  )معجوم(  النخل  كثرية  بالياممة  قرية  )قران(  نواة  نوى(  )من  رجعة 

لصالبته.

زَجَلت ُهيِّجت  ما  إذا  ُجوًنا  َتترْبع  م��ه��زوُم50 علياَء  ع��ىل  ���ا  ُدفًّ ك���أّن 
)تتبع( إبال )جوًنا( مجع َجون، وهو األبيض واألسود، ضّد )إذا ما هيجت( ُحّركت 
بالضم ويفتح:  ا(  دفًّ )كأن  إىل بعض  ارتفعت أصواهتا وحنَّ بعضها  )زجلت(  للحلب 

طبالاً )عىل علياء( مكان مرتفع )مهزوم( خمروق، وهو َفِحم أبّح الصوت.

ُمختَبٌر ين  اخلدَّ أكَلُف  هبا  َيدي  َعيثوُم51 اللحم  كثرُي  اجِل��ال  من 
)أكلف اخلدين( أسود، والُكلفة  )يدي هبا( يتقدم أمامها ويدهلا عىل الطريق مجٌل 

محرة فيها سواد تعلو الوجه )خمتب( جمرب )من اجلال كثري اللحم عيثوم( عظيم اخللق.
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ُرَب���ٌع ح��اَف��ات��ا  م��ن  ��َم  َت��زغَّ إذا  ُكوُم52 حافاتا  يف  شغاميُم  َحنَّت 
َت )من حافاتا( جوانبها )ربع( كرصد: فصيل مولود زمن الربيع  )إذا تزغم( صوَّ
)يف حافاتا كوم( مجع  اجلميل  الطويل  ُشغموم، وهو  )شغاميم( مجع  )حنت( صوتت 

كوماء، وهي عظيمة السنام.

طعاُمهُم فِتياًنا  أصاحب  وق��د  َتنشيُم53 فيه  وحل��ٌم  امل��زاد   ُ ُخ���رْ
)املزاد( مجع  )طعامهم خ�( مجع أخرض  )فتياًنا( مجع فتاًى  )وقد أصاحب( أالزم 

مزادة، للراوية التي جيعل فيها املاء )فيه تنشيم( تغري الرائحة.

َفه َكلَّ اجل��وع  ما  إذا  َي��رَسُت  وقد  مقروُم54 النَّبرْع  ِق��داح  من  ُمعقٌَّب 
عىل  محله  )كلفه(  الشبع  ضد  اجلوع(  ما  )إذا  امليرس  بقداح  رضبت  يرست(  )وقد 
املشقة )معقب( ِقدح مشدود بالَعقب كالعصب وزناًا ومعناًى )من قداح( مجع ِقدح لسهم 
امليرس )النبع( شجر من أجود شجر القيس، مجع نبعة، وهو ينبت يف ُقنّة اجلبل )مقروم( 

معضوض، ُحزَّ عليه باألسنان عالمةاً عىل رفعته.

هبا َيرسُت  قد  بَِخيٍل  َييرْرِسون  لو  مغروُم55 األق���وام  َي��رَسَ  ما  وُك��لُّ 
)لو ييرسون( يرضبون امليرس )بخيل( اسم مجع فرس )قد يرست هبا وكل ما يرس 

األقوام مغروم( مؤدًّى، أي: لو ذبحوا خيالاً لذبحتها مع نفاستها.
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وقال يعارض امرأ القيس:
مذهِب غري  يف  اهِلجران  من  ذهبَت  التجنِّب1 ه��ذا  ك��لُّ  ا  حقًّ ي��ُك  ومل 

بيننا النصيحُة  َت��برْ��ىل  ال  ل��ي��ايَل  ِب2 ف��ُغ��رَّ تار  بالسِّ َح��لُّ��وا  ل��ي��ايَل 

يِها َحلرْ أن��ض��اَء  ك���أّن  ُم��ب��تَّ��ل��ٌة  ُم�بِّب3 َص��اَح��ٍة  من  ش��اِدٍن  عىل 

ولؤلٌؤ اجَل���راد  ك��أج��واز  َم��ح��اٌل  ِب4 الُملوَّ والَكبِيس  الَقَلقيِّ  من 

بيننا للّ�  ال��واُش��ون  َألَحم  إذا  ِب5 املكذَّ غرِي  احُل��بِّ  راِس  َغ  َتبلَّ

َرَبِعّيًة ِذك��ُره��ا  ما  أم  أن��َت  وم��ا  ُشُب��ِب6 بأكناِف  أو  بإيٍر  َتُحلُّ 

بَصمها  وال�ُمشاَة  الُوشاة  أطعَت  ِب7 للتقضُّ ِحَباُلها  َأهنجترْ  فقد 

به َوَفت  لو  موعًدا  َوعدترْك  وقد  بيثرِب8 أخ��اه  ُعرقوٍب  كموعود 

وُيعتَللرْ عليك  ُيبَخلرْ  متى  وقالت  َتدَرِب9 غراُمك  َشفرْ  ُيكرْ وإن  َتَشكَّ 

ين َتستِفزُّ ف��ا  فِيئي  هل��ا  فقلُت  ِب10 الُمخضَّ والبنان  الُعيون  ذواُت 

ُمغِزٌل م  األُدرْ من  فاءت  كا  ففاءت  وُحلَِّب11 َأراٍك  يف  َترعى  ببِيشَة 

م��الوًة الشباب  م��ن  هب��ا  فعشنا  املخبِِّب12 الرسول  آي��اُت  فأنجح 

عاشٍق  ُل��ب��ان��َة  تقطع  مل  ف��إن��ك  ِب13 م��ؤوِّ َرواٍح  أو  ُب��ك��وٍر  بمثل 

ٍة ِشِملَّ ح��رٍف  اجلنَبني  بُمجَفرة  ِذعلِِب14 األين  عىل  ِمرقاٍل  ك  كهمِّ

لًة فَّ أو ُصلُت َصورْ إذا ما ضبُت الدَّ َترقُِّب15 أدن��ى  غ��رَي  منّي  ��ُب  َت��رقَّ

ُتديرها نَاع  الصَّ ك��ِم��رآة  بعنٍي  املنقَِّب16 النَِّصيف  من  ِجرها  بَمحرْ

رترْ َت��ش��ذَّ ما  إذا  بحاَذيا  ك��أّن  ُمرطِِب17 ُسَميحَة  من  ِعذٍق  عثاكيَل 

َت���ُذّب ب��ه ط���وًرا وط���وًرا ُت��ِم��ّره  ِب18 الُمهدَّ بالرداء  الَبشري  ك��َذبِّ 
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ُوكناتا يف  والطرُي  أغتدي  وق��د  ِمذَنِب19 ُكّل  عىل  َيجري  الندى  وماُء 

الَح��ُه األواب���د  ق��ي��ِد  بمنجِرٍد  ِب20 ُمغرِّ شأٍو  ُكلَّ  الَهوادي  طِ��راُد 

ٍج َل��ب��اُن��ه ُي��َت��مُّ َب��ِري��ُم��ه ب���َغ���ورْ لِِب21 ُمجرْ العني  خشيَة  راٍق  ِث  َنفرْ عىل 

َته َنَ�رْ األُرُج��وان  كَلوِن  ُكميٍت  الُمكعَِّب22 َوان  الصُّ يف  ال��رداء  لبيع 

َيِزينه األَن����َدرّي  كَعقرْد  ُم��َم��رٍّ  جأَنِب23 غري  ُمفَعم  ٌق  َخلرْ الِعترْق  مع 

فيها الِعتق  َتعرف  ت��اِن  ُح��رَّ له  َربرْرِب24 ط  َوسرْ مذعورٍة  كسامعَتي 

كأنه َم��ترْ��ٍن  حتت  ه��واٌء  وَج���وٌف  بة الَخلقاء ُزحلوق َملَعِب25 من الَهضرْ

َأشفترْ الَمَحالة  كُكردوس  َقطاٌة  الُمذأَِّب26 الَغبِيط  مثل  َسنٍَد  إىل 

َمِضيُغها باع  الضِّ كأعناق  وُغلرٌْب  ظى َيغشى هبا كلَّ َمركِب27 ِسالم الشَّ

كأهنا ال��ظِّ��راب  يَفلِّقن  ��ٌر  وُس��مرْ بُطحُلِب28 وارس��اٌت  ِغيٍل  ِحجارُة 

بُِجنٍَّة ُنَخاتِل  مل  نا  اقتنَصرْ ما  إذا  اركِب29 أال  بعيٍد  من  نناِدي  ولكن 

شخَصه احل��يُّ  َيلعن  ال  ثقٍة  أخا  ُمَسبَِّب30 غرَي  الِعاّلت  عىل  َصبوًرا 

ِعنانه ف���إّن  زاًدا  أن��َف��ُدوا  إذا  مكسِب31 خرُي  مستعَماًل  وأكُرَعه 

َخِيلًة َيرتعني  ِش��ي��اًه��ا  رَأي��ن��ا  ِب32 امُلَهدَّ امُلالء  يف  العذارى  كميش 

ِع���ذاِره ��ُد  وَع��قرْ َت��اِري��ن��ا  فبينا  املثقَِّب33 كالُجماِن  علينا  خرجن 

��ي��اه ب��ص��ادٍق ��َب��ع آث���اَر ال��شِّ ف��َأترْ املتحلِِّب34 الرائح  كغيث  حثيٍث 

َترى الفأر عن مس�َغب الَقدر الئًحا ُملِهِب35 َشدِّ  ِمن  الصحراء  َجَدد  عىل 

فكأنا أنفاِقه  ِم��ن  ال��ف��أَر  َخَفى  منقِِّب36 غيٍث  ش��ؤب��وُب  جَتلَّله 

ي��ِم َغ��اِغ��ٌم ف��َظ��لَّ ل��ثِ��ريان ال��صَّ الُمع�لَِّب37 ب�النَّ�ّي  ُي��داِع�ُس��ه�ن 
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وُمّتٍق  الَجبين  ُح��ّر  عىل  فهاٍو  ِمشَعِب38 َذلرْ���ق  كأهنا  راتِ��ه  ب��ِم��درْ

ونعجٍة ث��ور  بني  ِع��داء  وع��اَدى  َهِب39 َقررْ كال�َهِشيمة  َشُبوب  وتيٍس 

لقانٍص صيٌد  كان  قد  أال  فقلنا  ُمطنَِّب40 ثوٍب  فضَل  علينا  فُخّبوا 

بحانٍِذ يتلفن  األَُك���ّف  فظلَّ  ِب41 الُمخضَّ الَمداِك  ِمثل  جؤجٍؤ  إىل 

ِخبائنا حول  الوحش  عيون  كأّن  ُيثقَِّب42 مل  الذي  ع  ال�َجزرْ وَأرُحلنا 

َعشّيًة جؤاَثى  ِمن  كأّنا  وُرحنا  َقِب43 وُمحرْ ِعدٍل  بني  النِّعاج  ُنعايل 

رأسه َينُفض  برْل  الرَّ كشاة  وراَح  ُمتحلِِّب44 ص��ائ��ٍك  م��ن  ب��ه  أذاًة 

َقلوَصنا  الَجناب  يف  ُيباري  وراح  الُمسيِِّب45 كالُحباب  علينا  َعزيًزا 

                    
مذهِب غري  يف  اهِلجران  من  ذهبَت  التجنِّب1 ه��ذا  ك��لُّ  ا  حقًّ ي��ُك  ومل 

)ذهبت( رسَت أو ُزلَت )من اهلجران( الرصم والرتك )يف غري مذهب( سري أو زوال 
ا كل هذا التجنب( اإلبعاد الواقع منها، وإنام هو تدلل. )ومل يك حقًّ

بيننا النصيحُة  َت��برْ��ىل  ال  ل��ي��ايَل  ِب2 ف��ُغ��رَّ تار  بالسِّ َح��لُّ��وا  ل��ي��ايَل 
)ليايل( أي: َفعلْت هذا بك ليايَل )ال تبىل( تدرس )النصيحة بيننا ليايَل حلوا( نزلوا 

ر: موضعان. )بالستار( ككتاب )فغرب( كُسكَّ

يِها َحلرْ أن��ض��اَء  ك���أّن  ُم��ب��تَّ��ل��ٌة  ُم�بِّب3 َص��اَح��ٍة  من  ش��اِدٍن  عىل 
)مبتلة( مجيلة كأهنا َتبتَّل احلسن عىل أعضائها، أي: تقطع )كأن أنضاء( مجع نِْضو، 
وهي القطعة من احليل )حليها( ما تتحىل به، أي: تتزين )عىل( ظبي )شادن( وهو الصغري 

الذي دب مع أمه )من صاحة( موضع )م�بب( مقيم عند اجلواري تربيه وحتسنه.
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ولؤلٌؤ اجَل���راد  ك��أج��واز  َم��ح��اٌل  ِب4 الُملوَّ والَكبِيس  الَقَلقيِّ  من 
)حمال( َحيْلٌ يصنع عىل هيئة امَلَحال، وهو خرز الظهر، اسم جنس حمالة )كأجواز( 
أوساط مجع جوز، وجوز كل يشء وسطه )اجلراد( اسم جنس جرادة )ولؤلؤ من القلقي( 
رضٌب من القالئد املنظومة باللؤلؤ )والكبيس( حيل يصاغ جموفاًا ويشى طِيباًا وُيكَبس 

أي: يغطى )امللوب( املطيل باملالب لرضب من الطيب.

بيننا للّ�  ال��واُش��ون  َألَحم  إذا  ِب5 املكذَّ غرِي  احُل��بِّ  راِس  َغ  َتبلَّ
زائدة  الالم  )لل�(  الكذب  املزينون  بالنميمة  املاشون  )الواشون(  زيَّن  )إذا أحلم( 

)بيننا تبلغ( تثبَّت يف القلب )راس( ثابت )احلب( املحبة )غري املكذب( الزائل املنقطع.

َرَبِعّيًة ِذك��ُره��ا  ما  أم  أن��َت  وم��ا  ُشُب��ِب6 بأكناِف  أو  بإيٍر  َتُحلُّ 
)وما أنت أم ما ذكرها ربعية حتل( تنزل )بإير( موضع:

اإلي��ُرم��ع��روٌف األَْي���ُر ال��ّش��امل األَْي��ُر وأم���ا  وال��ك��رس  بالفتح 
واألُوُر فقط  واك��رس  ��ا ب��ال ارت��ي��اِبفموضع  مل��وض��ع أي��ضاً

ا. )أو بأكناف شبب( موضع أيضاً

بَصمها  وال�ُمشاَة  الُوشاة  أطعَت  ِب7 للتقضُّ ِحَباُلها  َأهنجترْ  فقد 
)أطعت الوشاة( مجع واش وهو الساعي بالنميمة )واملشاة( مجع ماش وهو الساعي 

بالفرقة )بصمها( قطعها )فقد أهنجت( َبِليْت )حباهلا( عهودها )للتقضب( للتقطع.

به َوَفت  لو  موعًدا  َوعدترْك  وقد  بيثرِب8 أخ��اه  ُعرقوٍب  كموعود 
)كموعود عرقوب  )لو وفت به( ضد غدرت  ا  )وقد وعدتك موعًدا( وقتاًا معلوماً
ُتطلع حتى  له حتى  يقول  بثمر نخلة وصار  أخاه  العاملقة وعد  بيثرب( رجل من  أخاه 
ُتبلح حتى تزهو حتى ُترطب، فلام حان نفعها قطعها ليالاً وترك أخاه، فرضب به املثل يف 

نقض العهد.
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وُيعتَللرْ عليك  ُيبَخلرْ  متى  وقالت  َتدَرِب9 غراُمك  َشفرْ  ُيكرْ وإن  َتَشكَّ 
)وقالت متى يبخل( البخل إمساك ما ال رضر يف بذله )عليك ويعتلل( تظهر لك 

شفرْ غرامك( عذابك باحلب خاصة )تدرب( تعتْد. علة )تشك( َتْشُك ذلك )وإن ُيكرْ

ين َتستِفزُّ ف��ا  فِيئي  هل��ا  فقلُت  ِب10 الُمخضَّ والبنان  الُعيون  ذواُت 

)فقلت هلا فيئي( ارجعي )فا تستفزين( تستخفني )ذوات العيون( مجع عني للبارصة 
)والبنان( األصابع )املخضب( امللون.

ُمغِزٌل م  األُدرْ من  فاءت  كا  ففاءت  وُحلَِّب11 َأراٍك  يف  َترعى  ببِيشَة 
ذات  )ُمغِزل(  أدماء  البيض، مجع  األدم(  )من  فاءت( ظبية  )كا  )ففاءت( رجعت 
غزال )ببيشة( مأسدة من مآسد العرب )ترعى يف أراك( اسم جنس أراكة: شجر ُيستاك 

به )وحلب( نبٌت تعتاده الظباء.

م��الوًة الشباب  م��ن  هب��ا  فعشنا  املخبِِّب12 الرسول  آي��اُت  فأنجح 
)فعشنا( نعمنا )ب�(�وصال�)�ها من الشباب( حداثة السن )مالوة( مدة طويلة مملوءة 
املعلِّم  )املخبب(  قليل  ُمفِعل وهو  بمعنى  الرسول(  )آياُت  )فأنجح( حصل  الدهر  من 

الِخّب، أي: اخلديعة.

عاشٍق  ُل��ب��ان��َة  تقطع  مل  ف��إن��ك  ِب13 م��ؤوِّ َرواٍح  أو  ُب��ك��وٍر  بمثل 
)فإنك مل تقطع لبانة( حاجة أو يف احلب )عاشق( حمّب )بمثل بكور( غدّو )أو رواح( 

سري آخر النهار )مؤوب( التأويب: املجيء مع الليل بعد سري عامة النهار.

ٍة ِشِملَّ ح��رٍف  اجلنَبني  بُمجَفرة  ِذعلِِب14 األين  عىل  ِمرقاٍل  ك  كهمِّ
)ب�(�ناقة )جمفرة( منتفخة عظيمة )اجلنبني حرف( عظيمة اخللق أو ضامرة )شملة( 
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رسيعة )كهمك( قصدك وإرادتك )مرقال( كثرية اإلرقال، لسرٍي فوق العنق )عىل( مع 
)األين( الفتور )ذعلب( رسيعة، وباهلاء.

لًة فَّ أو ُصلُت َصورْ إذا ما ضبُت الدَّ َترقُِّب15 أدن��ى  غ��رَي  منّي  ��ُب  َت��رقَّ
)إذا ما ضبت الدف( كاجلنب وزناًا ومعناًى )أو صلت( وثْبت )صولة( وثبة )ترقب( 

ختاف السوط )مني غري أدنى َتَرقُّب( خوف.

ُتديرها نَاع  الصَّ ك��ِم��رآة  بعنٍي  املنقَِّب16 النَِّصيف  من  ِجرها  بَمحرْ
)بعني كمرآة( املرأة )الصناع( احلاذقة بالعمل )تديرها( ترصفها )بمحجرها( ما دار 

حول العني وبدا من الربقع )من النصيف( اخلامر )املنقب( املجعول نقاباًا.

رترْ َت��ش��ذَّ ما  إذا  بحاَذيا  ك��أّن  ُمرطِِب17 ُسَميحَة  من  ِعذٍق  عثاكيَل 
رت( تصعبت  )كأن بحاذيا( احلاذان: ما وقع عليه الذنب من الفخذين )إذا ما تشذَّ
ا )من(  )عذق( غصن أضافه إليه تأكيداً )عثاكيل( مجع ُعثكول أو ِعثكال للقنو  ْت  وَتلوَّ

أرض )ُسميحة( بئر باملدينة كثرية املاء والنخل )مرطب( ذي رطب.

َت���ُذّب ب��ه ط���وًرا وط���وًرا ُت��ِم��ّره  ِب18 الُمهدَّ بالرداء  الَبشري  ك��َذبِّ 
)البشري(  )كذب( إشارة  تبسطه  )وطوًرا تره(  )به طوًرا( حيناًا  )تذب( تدفع وترد 

ب( ما يلبس فوق الكتفني. املخرب بام يرس )بالرداء امُلهدَّ

ُوكناتا يف  والطرُي  أغتدي  وق��د  ِمذَنِب19 ُكّل  عىل  َيجري  الندى  وماُء 
)وقد أغتدي( أبتكر )والطري يف وكناتا( مجع وكنة ملأوى الطائر يف اجلبل، كالُوقنة 

)وماء الندى يري عىل كل ِمذنب( مسيل.

الَح��ُه األواب���د  ق��ي��ِد  بمنجِرٍد  ِب20 ُمغرِّ شأٍو  ُكلَّ  الَهوادي  طِ��راُد 
)قيد(  َعْدوه  لشدة  اخليل  من  ينجرد  رسيع  أو  الشعر  قصري  )منجرد(  )ب��(�فرس 
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حبس )األوابد( مجع آبدة، وهي التي ال متوت حتف أنفها من الوحش )الحه( أضمره 
)طراد اهلوادي( املتقدمات من الرسب، مجع هادية )كل شأٍو( طلق )مغرب( ُمبِعد، أو 

ِب«: مبَعد فيه. »ُمغرَّ

ٍج َل��ب��اُن��ه ُي��َت��مُّ َب��ِري��ُم��ه ب���َغ���ورْ لِِب21 ُمجرْ العني  خشيَة  راٍق  ِث  َنفرْ عىل 
)ب��(�فرس )غوج( واسع )لبانه( صدره )يتم( ُيطال )بريمه( خيط تنظم فيه التامئم 
ذ عىل التميمة و ينفث )خشية العني جملب( كثري النفث  )عىل نفث( تفل )راق( َمن ُيعوِّ

يف الرقى.

َته َنَ�رْ األُرُج��وان  كَلوِن  ُكميٍت  ال�ُمكعَِّب22 َوان  الصُّ يف  الرداء  لبيع 
)كميت( لونه محرة يسوّد منها الُعرف والذَنب )كلون األرجوان( ثوب أمحر )ن�ته( بسطته 

ثاًا: ما يصان به )املكعب( املربَّع وكذا كل مربع ومنه الكعبة. )لبيع الرداء يف الّصوان( مثلَّ

َيِزينه األَن����َدرّي  كَعقرْد  ُم��َم��رٍّ  جأَنِب23 غري  ُمفَعم  ٌق  َخلرْ الِعترْق  مع 
)ممر( حمكم الفتل )كعقد( فتل احلبل )األندري( املنسوب إىل أندر قريٍة بالشام )يزينه 

مع العتق( الكرم )خلق مفَعم( ممتلئ )غري جأنب( اجلأنب واجلأب: القصري.

فيها الِعتق  َتعرف  ت��اِن  ُح��رَّ له  َربرْرِب24 ط  َوسرْ مذعورٍة  كسامعَتي 
تان( ُأذنان )تعرف العتق( الكرم )فيها كسامعتي( ُأذيَن بقرة وحش )مذعورة(  )له ُحرَّ

مفزوعة )وسط ربرب( قطيع بقر الوحش.

كأنه َم��ترْ��ٍن  حتت  ه��واٌء  وَج���وٌف  بة الَخلقاء ُزحلوق َملَعِب25 من الَهضرْ
)وَجوٌف هواٌء( واسع خاٍل )حتت متن( ظهر )كأنه من اهلضبة( الصخرة أو اجلبل 
عليه  تلعب  الزلق  مكان  والزحلوف:  الزحلوق  )زحلوق(  امللساء  )اخللقاء(  الصغري 

الصبيان ويتزحلقون، أي: يزلقون )ملعب( موضع لعب.
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َأشفترْ الَمَحالة  كُكردوس  َقطاٌة  الُمذأَِّب26 الَغبِيط  مثل  َسنٍَد  إىل 
العظمني وكلُّ  ملتقى  الكردوس:  )ككردوس(  الدابة  من  الرديف  )قطاة( موضع 
عظم عظمْت َلْحمُته )املحالة( البكرة )أشفت( ارتفعت )إىل َسنَد( صدر )مثل الَغبيط( 

مركب من مراكب النساء )املذأب( املوسع.

َمِضيُغها باع  الضِّ كأعناق  وُغلرٌْب  ظى َيغشى هبا كلَّ َمركِب27 ِسالم الشَّ
)و( قوائم )غلب( غالظ األعناق، قال تعاىل: ]ەئ ەئ[ )كأعناق( مجع ُعنق 

وهي اجليد: 
وُجنُْب ُقْفل  مثل  عنق  ال��ع��رْبواجليد  عند  ٍد  رُصَ وك��أم��رٍي 

)الضباع( مجع ضبع )مضيغها( عصبها وحلم الساقني منها، مجع مضيغة كسفينة )سالم( 
به لشدة شبهه هبا  بالذراع كأنه َشظِّية عود سمي  )الشظى( عظم الصق  بمعنى سليمة 

)يغشى( يدخل )هبا كل مركب( طريق.

كأهنا ال��ظِّ��راب  يَفلِّقن  ��ٌر  وُس��مرْ بُطحُلِب28 وارس��اٌت  ِغيٍل  ِحجارُة 
)و( حوافر )سمر يَفلِّقن( يكرسن )الظراب( احلجارة، مجع َظِرب )كأهنا حجارة( 
خر )غيل( ماء حار )وارسات( مصفّرات مجع وارس، ِمن َأْوَرَس  مجع َحَجر وهو الصَّ

عىل غري قياس )بطحلب( خرضة تعلو املاء.

بُِجنٍَّة ُنَخاتِل  مل  نا  اقتنَصرْ ما  إذا  اركِب29 أال  بعيٍد  من  نناِدي  ولكن 
)إذا ما اقتنصنا( اصطدنا )مل ُنَخاتل( نسترت )بجنة( ُسرتة، قال تعاىل: ]ہ ہ 

ا. ہ[ )ولكن ننادي( نصيح )من بعيد أال اركب( فرساً

شخَصه احل��يُّ  َيلعن  ال  ثقٍة  أخا  ُمَسبَِّب30 غرَي  الِعاّلت  عىل  َصبوًرا 
)صبوًرا(  )شخصه( جسمه  القبيلة  )احلي(  يذّم  َيلعن(  )ال  بجريه  يوثق  ثقٍة(  )أخا 

كثري الصرب )عىل العالت( ما به من تعب وهزال )غري ُمَسبَّب( مشتوم ومدعّو عليه.
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ِعنانه ف���إّن  زاًدا  أن��َف��ُدوا  إذا  مكسِب31 خرُي  مستعَماًل  وأكُرَعه 
ا )فإن عنانه( سري ممسك جلامه )وأكُرَعه( مجع كراع  )إذا أنَفدوا( عدموا )زاًدا( طعاماً

كغراب ملستدق الساق )مستعماًل( حال )خري( خرب إن )مكسب( مطلب.

َخِيلًة َيرتعني  ِش��ي��اًه��ا  رَأي��ن��ا  ِب32 امُلَهدَّ امُلالء  يف  العذارى  كميش 
)رَأينا شياها( مجع شاة )يرتعني( يأكلن )خيلة( رملة ذات شجر صار هلا كالَخْمل 
ُمالءة  جنس  اسم  البيض،  املالحف  املالء(  )يف  األبكار  )العذارى(  النساء  )كميش( 

)املهدب( الذي له هدب.

ِع���ذاِره ��ُد  وَع��قرْ َت��اِري��ن��ا  فبينا  املثقَِّب33 كالُجماِن  علينا  خرجن 
ا )وَعقد( شّد )عذاره( ما سال عىل خّده من اللجام  )فبينا تارينا( مماراة بعضنا بعضاً

)خرجن( دخلن )علينا كالُجماِن( اللؤلؤ )املثقب( املخرز.

��ي��اه ب��ص��ادٍق ��َب��ع آث���اَر ال��شِّ ف��َأترْ املتحلِِّب34 الرائح  كغيث  حثيٍث 
رسيع  )حثيث(  شديد  )صادق(  )ب�(�جري  البقر  )الشياه(  أثر  مجع  آثار(  )فأتبع 

)كغيث( مطر السحاب )الرائح( اآليت عشية )املتحلب( املتساقط.

َترى الفأر عن مس�َغب الَقدر الئًحا ُملِهِب35 َشدِّ  ِمن  الصحراء  َجَدد  عىل 
)الئًحا(  اخلطو  قدر  )القدر(  واسع  )مس�غب(  خطٍو  أجل  من  عن(  الفأر  )ترى 
ا )عىل َجَدد( ما غلظ من األرض )الصحراء من شد( جري فرس )ملهب( يلتهب  ظاهراً

يف جريه، أي: يّتقد.

فكأنا أنفاِقه  ِم��ن  ال��ف��أَر  َخَفى  منقِِّب36 غيٍث  ش��ؤب��وُب  جَتلَّله 

ألبسه  جَتلَّله(  )فكأنا  ِجَحرته  ا ألحد  نفق حمركاً أنفاقه( مجع  )الفأر من  أظهر  )خفى( 
وأحاط به )شؤبوب( قطعة )غيث( مطر )منقب( خمرق األرض مستخرج ما فيها لشدته.
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ي��ِم َغ��اِغ��ٌم ف��َظ��لَّ ل��ثِ��ريان ال��صَّ الُم�ع�لَِّب37 ب�النَّ�ّي  ُي�داِع�ُس��ه�ن 

)فظل لثرِيان( مجع ثور )الصيم( اسم جنس رصيمة )غاغم( أصواهتا، مجع غمغمة 
)يداِعُسهن( يطاعنهن )بالني( القناة الطويلة، وكل ما طال فهو َنِضّ )املعلب( املشدود 

بالِعلباء، وهي عصبة القفا.

وُمّتٍق  الَجبين  ُح��ّر  عىل  فهاٍو  ِمشَعِب38 َذلرْ���ق  كأهنا  راتِ��ه  ب��ِم��درْ
)فهاو( ساقط )عىل حر( وسط )اجلبني( الوجه )ومتق( مقابل )بمدراته( قرنه الذي 

يشبه املدراة )كأهنا ذلق( ِحّدة )مشعب( إْشفى.

ونعجٍة ث��ور  بني  ِع��داء  وع��اَدى  َهِب39 َقررْ كال�َهِشيمة  َشُبوب  وتيٍس 
)وعادى( واىل يف صيده )عداء بني ثور ونعجة( بقرة )وتيس( ذكر الظباء )شبوب( 

ُمسّن )ك�(�الشجرة )اهلشيمة( البالية، شّبهه هبا لصالبته مع قدمه )قرهب( ُمسّن.

لقانٍص صيٌد  كان  قد  أال  فقلنا  ُمطنَِّب40 ثوٍب  فضَل  علينا  فُخّبوا 
)ثوب  بقية  )علينا فضل(  ارفعوا  )فخبوا(  لقانص( صائد  قد كان صيد  أال  )فقلنا 

مطنب( مشدود بالّطنب بضمتني، حلبل اخلباء.

بحانٍِذ يتلفن  األَُك���ّف  فظلَّ  ِب41 الُمخضَّ الَمداِك  ِمثل  جؤجٍؤ  إىل 

)إىل  كاحلنيذ  مشوّي  ُمنَضج  )حانذ(  ب�(�لحم  )يتلفن  كّف  مجع  األكف(  )فظل 
جؤجؤ( صدر )مثل املداك( حجر يسحق عليه الطيب )املخضب( امللون.

ِخبائنا حول  الوحش  عيون  كأّن  ُيثقَِّب42 مل  الذي  ع  ال�َجزرْ وَأرُحلنا 

)اجلزع( يف سوادها  )وأرحلنا( مجع رحل  )كأن عيون الوحش حول خبائنا( بنائنا 
وبياضها )مل يثقب( خيرز.
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َعشّيًة جؤاَثى  ِمن  كأّنا  وُرحنا  َقِب43 وُمحرْ ِعدٍل  بني  النِّعاج  ُنعايل 

)النعاج(  نرفع  نعايل(  )عشية  بالبحرين  قرية  جؤاثى(  )من  قادمون  كأنا(  )ورحنا 
البقر، مجع نعجة )بني عدل( حممول عىل اجلنب )وحمقب( حممول عىل احلقيبة.

رأسه َينُفض  برْل  الرَّ كشاة  وراَح  ُمتحلِِّب44 ص��ائ��ٍك  م��ن  ب��ه  أذاًة 

)وراح كشاة( ثور الوحش )الربل( الرمل )ينفض( يرك )رأسه أذاة( كراهة )به من 
صائك( َعَرق الصٍق به يتأذى به )متحلب( متقاطر.

َقلوَصنا  الَجناب  يف  ُيباري  وراح  الُمسيِِّب45 كالُحباب  علينا  َعزيًزا 

)وراح يباري( يسابق )يف اجلناب( القود مصدر جاَنَبه: سار جنبه )قلوصنا( وهي 
وانساب:  ساب  املرسعة،  )املسيب(  احلية  كاحلباب(  )علينا  كرياماً  )عزيًزا(  الفتية  الناقة 

أرسع.
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وقال يف فّكه أخاه شأًسا:
إذ ب��ش��ع��رَي  داف���ع���ُت ع��ن��ه  َجَحدر1ْ ال��ف��داء  يف  لقومي  ك��ان 

ف���ك���ان ف��ي��ه م���ا أت�����اك ويف َصَفدر2ْ ن��ني  ُم��ق��رَّ أسى  تسعني 

إذ  الكتيبة  يف  ق��وم��ي  داَف����ع  ط��اَر ألط���راف ال��ظُّ��َب��ات َوَق��در3ْ

ال� يف  جفنَة  ابن  عند  فأصبحوا  ُع��َق��در4ْ واحل��دي��ِد  منهم  أغ���الِل 

الن� ويف  نَبِين  الُمخرْ يف  نٌَب  ُمخرْ إذ  وَرَش����در5ْ ب����ادٌئ  غ���يٌّ  �نهكة 

                    
إذ ب��ش��ع��رَي  داف���ع���ُت ع��ن��ه  َجَحدر1ْ ال��ف��داء  يف  لقومي  ك��ان 

)دافعت عنه بشعري إذ كان لقومي يف الفداء َجَحد( قلة اليشء وعزته، يقال: فالن 
َجِحٌد َنِكد إذا َقّل خريه.

ف���ك���ان ف��ي��ه م���ا أت�����اك ويف َصَفدر2ْ ن��ني  ُم��ق��رَّ أسى  تسعني 
)فكان فيه ما أتاك( يفخر بمجيئه إىل احلارث وفّكه أخاه )ويف تسعني أسى( مجع 

ا: عطاء وثناء. أسري )مقرنني( باحلبال )صفد( حمركاً

إذ  الكتيبة  يف  ق��وم��ي  داَف����ع  ط��اَر ألط���راف ال��ظُّ��َب��ات َوَق��در3ْ
)دافع قومي يف الكتبة( اجلامعة املتضاّمة من اجليش )إذ طار ألطراف( نواحي، مجع 

طرف )الظبات( مجع ظبة حلّد السيف )وقد( اتقاد واْلتهاب.

ال� يف  جفنَة  ابن  عند  فأصبحوا  ُع��َق��در4ْ واحل��دي��ِد  منهم  أغ���الِل 
)فأصبحوا عند ابن جفنة( احلارث بن أيب شمر )يف األغالل( مجع ُغّل بالضم لقيد 
أن  املغلول من  يمنع  فيه عمود  العنق،  ويلتقي طرفاه عند  األذقان  إىل  األيدي  به  جُتمع 

يطأطئ رأسه )منهم واحلديد ُعَقد( مجاعات، مجع عقدة.
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الن� ويف  نَبِين  الُمخرْ يف  نٌَب  ُمخرْ إذ  وَرَش����در5ْ ب����ادٌئ  غ���يٌّ  �نهكة 

)غّي( ضد هدى ملن  )ويف النهكة( القتل  )يف املخنبني( املهلكني  )إذ خمنب( ُمهَلك 
قتل )بادئ( باهلمز: مرسع متقدم، وبال مهز: ظاهر )ورشد( ملن ظفر بعده.
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وقال:
دوهنا البيت  من  وأستاٌر  ت��راءت  ِد1 املتفقِّ ��ل��ُة  َغ��فرْ وح��ان��ت  إلينا 

منها الدمُع  َيحُدر  مهاٍة  بعينَي  وإثِمِد2 دم��وٍع  من  شتَّى  َبِريَمني 

له ف���َرَدت  ش���اِدٍن  غ��زاٍل  وجيِد  َجِد3 وَزَبررْ لؤلٍؤ  ِسمَطي   ِ احَل���رْ من 

                    
دوهنا البيت  من  وأستاٌر  ت��راءت  ِد1 املتفقِّ ��ل��ُة  َغ��فرْ وح��ان��ت  إلينا 

إلينا  دوهنا  البيت  )من  للساتر  ِسرت  )وأستار( مجع  املتفقد  ملا غفل  برزْت  )تراءت( 
وحانت( قُربْت )غفلة( سهو )املتفقد( الرقيب احلافظ.

منها الدمُع  َيحُدر  مهاٍة  بعينَي  وإثِمِد2 دم��وٍع  من  شتَّى  َبِريَمني 

)الدمُع منها َبريمني شتَّى( لونني خمتلفني  )حيدر( يسيل  )بعيني مهاة( بقرة وحش 
)من دموع وإثِمد( حجر ُيكتحل به.

له ف���َرَدت  ش���اِدٍن  غ��زاٍل  وجيِد  َجِد3 وَزَبررْ لؤلٍؤ  ِسمَطي   ِ احَل���رْ من 
 ِ احَل�رْ من  )له  واختذت  َنظمْت  )فَرَدت(  أمه  مع  دابٍّ  شادن(  )غزال  عنق  )وجيد( 

ِسمطي( تثنية ِسمط، للخيط بام فيه من النظم ما دام فيه اخلرز، وإال فهو سلك:
َسْمُط عليه  م��ا  َن���ْزُع  ِسْمُطواجِل��ل��د  نظاماً  ال��يشء  فيه  واخليط 
ُسْمُط ولكْن  اخِل��فِّ  الفتى  كالكتاِبمع  ال��واح��ُد  ُص��ف��وٌف 

)لؤلؤ وزبرجد( جوهران نفيسان معروفان.
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وقال:
أهن��م ل��ل��َم��ك��اِور  ُن���َف���رٌي  َودَّ  ِر1 املوقَّ احلجاز  ش��اِء  يف  بنجراَن 

ناِجٍر شهِر  يف  نجران  إىل  أسعًيا  ِفِر2 ُمسرْ َيَس  أعرْ كلُّ  يا  وَأعرْ ُحفاًة 

ُح��ُذّن��ٍة بيوِم  عيني  هلم  ت  وَق���رَّ 3ِ ك��أهن��ُم ت��ذب��ي��ُح ش���اء ُم��ع���َّ

قبلكم ُت��ن��وِذَر  ِشلٍو  إىل  َعَمدتم  ِر4 الُمذمَّ ِم  َضخرْ الرأس  ِعظام  كثرِي 

                    
أهن��م ل��ل��َم��ك��اِور  ُن���َف���رٌي  َودَّ  ِر1 املوقَّ احلجاز  ش��اِء  يف  بنجراَن 

والنَّْفرة  والنَّْفر  الرجال، كالنفري  العرشة من  ملا دون  َنَفر،  )ُنفري( تصغري  ( متنى  )ودَّ

)للمكاور( حي من َمذحج، إذ قتلناهم )أهنم ب�(�مدينة )نجران يف شاء( اسم مجع شاة 

ر( من الغنم، كاملؤبل من اإلبل. )احلجاز املوقَّ

ناِجٍر شهِر  يف  نجران  إىل  أسعًيا  ِفِر2 ُمسرْ َيَس  أعرْ كلُّ  يا  وَأعرْ ُحفاًة 

ويوليه  كيونيه  احلر  شهور  أشّد  ناجر(  شهر  )يف  قرية  نجران(  )إىل  ا  قصداً )أسعًيا( 

َيس( أبيض كريم )مسِفر(  ( مجل )أعرْ )ُحفاة( مجع حاٍف: سائر بال نعل )وأعيا( َكلَّ )كلُّ

قوّي عىل السفر خبري به.

ُح��ُذّن��ٍة بيوِم  عيني  هلم  ت  وَق���رَّ 3ِ ك��أهن��ُم ت��ذب��ي��ُح ش���اء ُم��ع���َّ

)كأهنُم  الياممة  قرب  قرية  كعتلة:  ُحُذّنة(  بيوم  عيني  )هلم  ا  رسوراً بردت  )وقرت( 

تذبيح شاء مع�( مذبوح للِعرت قرباناًا، وهو صنم كانوا يعظمونه ويذبحون له الغنم.
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قبلكم ُت��ن��وِذَر  ِشلٍو  إىل  َعَمدتم  ِر4 الُمذمَّ ِم  َضخرْ الرأس  ِعظام  كثرِي 

)عمدتم( قصدتم )إىل ِشلو( بقية اجلسد ال أطراف فيه، كناية عن عدم الداخلة فيهم 
ر( كمعظَّم:  ا منه )كثري عظام الرأس ضخم املذمَّ )تنوذر قبلكم( حذر بعض الناس بعضاً

موضع العصبتني يف القفا.
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وقال:
وجُهه طليٍق  حم��اف��ظ��ٍة  وأخ���ي  َعِر1 بِمسرْ واء  الشِّ له  َج��ززُت  َهشٍّ 

باتٍِر بأبيَض  ُضب��ترْ  ب��اِزٍل  من  املِ��ئ��َزِر2 فضَل  َي��ُج��ّر  أَغ��رَّ  بيَدي 

ُضلوعها ك��أّن  راحلًة  ورفعُت  َعِر3 َعررْ َسقائُف  راكبها  نصِّ  من 

َوى َحَرًجا إذا هاج الرساُب عىل الصُّ األغ��َب4ِ الساء  ُأف��ق  يف  واس��َت��نَّ 

                    
وجُهه طليٍق  حم��اف��ظ��ٍة  وأخ���ي  َعِر1 بِمسرْ واء  الشِّ له  َج��ززُت  َهشٍّ 

 ) )وجُهه َهشٍّ )طليق( مستبرش متهلهل  املحارم  )أخي حمافظة( َذبٍّ عن  ُرّب  )و( 

َعر( عود النار  جواد هَيَّش وَيُخّب للمعروف )جززت له( اللحم )الشواء( املشوي )بِمسرْ

الذي ُتسعر به وحتّرك.

باتٍِر بأبيَض  ُضب��ترْ  ب��اِزٍل  من  املِ��ئ��َزِر2 فضَل  َي��ُج��ّر  أَغ��رَّ  بيَدي 

)من باِزل( الذكر أو األنثى حني بلغا التاسعة))) )ضبت ب�(�سيف )أبيض( َصقيل 

ا عىل عقرها )فضل( بقية  ( رشيف )ير( يسحب حرصاً )باتِر( قاطع )بيدي( رجل )أَغرَّ

)املِئزر( واإلزار: ما يشد به الوسط.

ُضلوعها ك��أّن  راحلًة  ورفعُت  َعِر3 َعررْ َسقائُف  راكبها  نصِّ  من 

)ورفعت راحلة( ناقة تصلح للرحل والرحيل )كأن ضلوعها من نّص( أرفع سري 

َعر( شجر. )راكبها َسقائف( مجع سقيفة خلشبة عريضة كاللوح )َعررْ

هذا هو املثبت يف دواوين اللغة، والذي ُحفظ يف الطرة: حني بلغا السنة السابعة أو الثامنة.   (((
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َوى َحَرًجا إذا هاج الرساُب عىل الصُّ األغ��َب4ِ الساء  ُأف��ق  يف  واس��َت��نَّ 

مركب  احلرج  أو  راحلة،  من  بدل  األرض،  وجه  عىل  طويلة  أو  ضامرة  )َحَرًجا( 
للنساء، ويف غري هذا: رسير امليت )إذا هاج( َتحّرك )الرساُب( ما تراه وسط النهار كاملاء 
)الساء  ناحية  ُأفق(  )يف  )واستّن( جرى  ملا غلظ من األرض  ُصّوة  الّصوى( مجع  )عىل 

األغب( الشديد الغبار.
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وقال:
َدَملُته ِرقان  برْ الزِّ كموىل  وم��وىًل  ��ُر1 َوقرْ هبا  ُت��اض  س��اٌق  ُدِملترْ  كا 

فوقها واجلبائُر  أحالت  ما  إذا  َكرُس2 وال  َجبرِي  ُبرٌء  ال  احلوُل  أتى 

أنفه ي����َدع  اهلل  ك����أّن  َت����راه  ��ُر3 َوفرْ له  ث��اَب  م��واله  أنرْ  وعينَيه 

وجِهه َدوائ��ر  َأفنى  قد  ال�  َترى  ُر4 احَلفرْ أنامَله  َأفنى  الُكَدى  كَضّب 

                    
َدَملُته ِرقان  برْ الزِّ كموىل  وم��وىًل  ��ُر1 َوقرْ هبا  ُت��اض  س��اٌق  ُدِملترْ  كا 

برقان( حصني بن بدر التميمي منقول له من  )وموىل( ابن عم )كموىل( ابن عم )الزِّ
اسم القمر حلسنه وسيادته، وحسده ابن عم له )َدَملته( أصلحته )كا ُدِملت( أصِلحت 

ر( كرس. )ساق ُتاض( تكرس بعد اجلرب )هبا وقرْ

فوقها واجلبائُر  أحالت  ما  إذا  َكرُس2 وال  َجبرِي  ُبرٌء  ال  احلوُل  أتى 
)واجلبائر فوقها( مجع جبرية ملا جيعل عىل الكرس  )إذا ما أحالت( أتى عليها حول 

ونحوه )أتى احلول ال ُبرء( صحة من مرض )جبري( ضد كسري )وال َكرُس(.

أنفه ي����َدع  اهلل  ك����أّن  َت����راه  ��ُر3 َوفرْ له  ث��اَب  م��واله  أنرْ  وعينَيه 
)تراه كأن اهلل يَدع( يقطع )أنفه و( يفقأ )عينيه أن مواله( ابن عمه )ثاب( رجع )له 

َوفرْر( مال كثري.

وجِهه َدوائ��ر  َأفنى  قد  ال�  َترى  ُر4 احَلفرْ أنامَله  َأفنى  الُكَدى  كَضّب 
)ترى ال� قد أفنى( أعدم )دوائر وجهه( مجع دائرة: ما دار وأحاط )كضب الُكدى( 
مجع كدية بالضم )أفنى( أعدم )أنامله( أصابعه )احلفر( ألنه ال يفر إال يف مكان صلب 

لئال ينهدم مكانه.
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وقال:
عداوُته خَتفى  ال  بِ��َي  وش��ام��ٍت  امل��ق��ادي��ُر1 س��اق��ت��ه  ِح��ام��َي  إذا 

ب��راب��ي��ٍة ب��ي��ٌت  ��نَ��ن��ي  َت��ض��مَّ إذا  مهجوُر2 و  وهرْ وأمسى  ِساًعا  آُبوا 

معتِجًرا الثوَب  ي  َجرِّ نرْك  يُغرَّ فال  تشمرُي3 اجِل���ّد  عند  يفَّ  ام��رؤ  إين 

لعاديٍة ي��وًم��ا  أق��ل  مل  كأنني  ِسرُيوا4 كب  َمورْ يف  فِتيٍة  وال  وا  ُش��دُّ

ساروا جيًعا وقد طال الَوجيُف هبم مشهوُر5 األقراب  واضُح  بَدا  حتى 

ط��اوي��ًة امل���اء  ِج���اَم  أص��بِّ��ح  ومل  تبكرُي6 للِخمس  ِورُده���ُم  بالقوم 

نَفٌة مسرْ الِعيس  وص��دوُر  َأوردُت��ا  منحوُر7 ّي  رِّ الدُّ بالكوكب  والصبُح 

هبم الوجيُف  طال  ما  بعد  َتباشوا  َتباشرُي8 منه  ب��دترْ  لّما  بالصبح 

َنعرفها ُأواله  من  َسوابُق  ب��دترْ  مستوُر9 اليل  س��واد  يف  ه  ُ وكِ���برْ

                    
عداوُته خَتفى  ال  بِ��َي  وش��ام��ٍت  امل��ق��ادي��ُر1 س��اق��ت��ه  ِح��ام��َي  إذا 

)إذا  )عداوته( إرادته السوء  )ال ختفى( تسترت  )شامٍت يب( فِرٍح بمصيبتي  )و( رّب 
حامي( مويت )ساقته( أتت به )املقادير( مجع مقدار للقدر.

ب��راب��ي��ٍة ب��ي��ٌت  ��نَ��ن��ي  َت��ض��مَّ إذا  مهجوُر2 و  وهرْ وأمسى  ِساًعا  آُبوا 

)إذا تضمنني( اشتمل عيلَّ )بيت( قرب )برابية( ما ارتفع من األرض )آبوا( رجعوا 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ]ۈ    مرتوك،  مهجور(  وهو  )وأمسى  رسيع  مجع  )ساًعا( 

ۅ[.
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معتِجًرا الثوَب  ي  َجرِّ نرْك  يُغرَّ فال  تشمرُي3 اجِل���ّد  عند  يفَّ  ام��رؤ  إين 

ي الثوب معتجًرا( الويه عىل رأسه، ومنه ِمعجر املرأة ملا  )فال يغُرنك( خيدعنك )جرِّ

َتشّده عىل رأسها )إين امرؤ يفَّ عند اجِلد( االجتهاد )تشمري( إمضاء يف األمور.

ك��أن�ن�ي مل أق���ل ي�وًم�ا ل�ع�ادي�ٍة ِسرُيوا4 كب  َمورْ يف  فِتيٍة  وال  وا  ُش��دُّ

وا( اعدوا أو امحلوا  )ُشدُّ َيعُدون، أي: يرسعون  )كأنني مل أقل يوما لعادية( رجال 

كب( مجاعة ُرّكاب اإلبل للزينة  عىل القوم )وال فتية( مجع فتى للشاب أو السخي )يف َمورْ

)سريوا(.

ساروا جيًعا وقد طال الَوجيُف هبم مشهوُر5 األقراب  واضُح  بَدا  حتى 

)ساروا جيًعا وقد طال الوجيف( السري الرسيع )هبم حتى بدا( ظهر صبٌح )واضح( 

ظاهر )األقراب( النواحي )مشهور( معروف.

ط��اوي��ًة امل���اء  ِج���اَم  أص��بِّ��ح  ومل  تبكرُي6 للِخمس  ِورُده���ُم  بالقوم 

)بالقوم  ا  ِعطاشاً )طاوية(  إبالاً  املاء،  اجتمع من  ما  املاء( مجع جّم:  ِجام  أصبِّح  )ومل 

ثم  فترشبه،  ا  يوماً املاء  اإلبل  ترد  أن  وهو  اإلبل،  أظامء  من  )للِخمس(  رِشهبم  ِورُدهم( 

ترعى ثالثة أيام، ثم ترد املاء اليوم اخلامس )تبكري(.

نَفٌة مسرْ الِعيس  وص��دوُر  َأوردُت��ا  منحوُر7 ّي  رِّ الدُّ بالكوكب  والصبُح 

)أوردتا وصدور( مجع صدر )العيس( البيض مجع أعيس وعيساء )مسنَفة( مشدودة 

ناف، حبل جُيعل وراء الِكرِكرة )والصبح بالكوكب( النجم )الدري( مثلثاًا: الثاقب  بالسِّ

املضء )منحور( حماٍذ كداري تنحر دارك إذا حاذهتا وولَِيتها.
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هبم الوجيُف  طال  ما  بعد  َتباشوا  َتباشرُي8 منه  ب��دترْ  لّما  بالصبح 

ا )بعد ما طال الوجيف هبم بالصبح ملا بدت منه تباشري(  )تباشوا( برشَّ بعضهم بعضاً
أوائله التي ُتبرشِّ به.

َنعرفها ُأواله  من  َسوابُق  ب��دترْ  مستوُر9 اليل  س��واد  يف  ه  ُ وكِ���برْ

)بدت سوابق( مجع سابقة )من ُأواله نعرفها وكُِبه( معظمه )يف سواد اليل مستور( 
مغطًّى.




